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נושאי השיעור:
מודלים מרובי גורמים ( )multifactor modelsשבין
היתר מספקים מענה לקשיים ביישום תיאוריית תיקי
השקעות ( ;)MPTמודל הגורם היחיד כמקרה פרטי
מודלים כלכליים לתמחור של נכסים פיננסיים,
המסתמכים בתורם על עקרונות התחלופה בין תשואה
וסיכון ועל תיאוריית תיקי השקעות מודרנית ()MPT
הנושאים שייכים ללבה של כלכלה פיננסית ונועדו
לספק כלים לפתרון בעיית הניתוח הבסיסי (וזאת
לעומת גישת ניתוח טכני ,אשר מתעלם מהיבטים
כלכליים של תופעות נצפות ומתמקד במקום זאת
בבחינת המגמות הטכניות; לפרטים ראו שיעור )1
2










כפי שצוין והודגם בשיעור  ,3יישום של תיאוריית תיקי
השקעות ( )MPTעשוי להיות קשה בשל כמותם הגדולה
של פרמטרים הנדרשים לחישוב והיקף החישובים עצמם
מלבד להיקף החישובים ,הפעלתה הישירה של MPT
סובלת מבעיות יישום פוטנציאליות נוספות ,ובפרט:
מטריצת השונויות המשותפות של ה MPT -מסתמכת
בד"כ על סדרות נתונים היסטוריים של תשואות ני"ע
בעוד אומדנים סטטיסטיים איכותיים דורשים סדרות
ארוכות ,נתוני העבר הרחוק עלולים שלא לשקף את
מצבה הנוכחי של החברה ,שעברה מאז שינויים רבים
החברה כיום יכולה להשתמש במינוף פיננסי שונה מזה
בעבר; אפשר ששינתה פרופיל עיסוק או עברה מיזוג וכו'
מכאן שביישום ה MPT -יהיה חשוב במיוחד לצמצם את
מספרם של האומדנים (שכ"א מהם אמין במידה מוגבלת)
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מודלים מרובי הגורמים מניחים כי שונות משותפת של
תשואות ני"ע שונים נובעת ממכלול גורמים משותפים
אם ההנחה הנ"ל נכונה ,הרי שכל הפרמטרים במטריצת
השונויות המשותפות נובעים מאותם הגורמים וניתן
לפנות לגורמים עצמם ע"מ לנתח את התשואות הנצפות
המודלים מאפשרים ניהול תיקי השקעות תוך שימוש
בהיקפי מידע נמוכים בהרבה מאלו של שיטת הMPT -
בנוסף ,המודלים משמשים לאפיון של רגישות התשואה
של נכס פיננסי לגורמים שונים בעלי השפעה שיטתית
לבסוף ,המודלים מהווים בסיס לתיאוריית התמחור
באמצעות ארביטראז' ()Arbitrage Pricing Theory



חומר השיעור יוצג בשני חלקים:
מודלים מרובי גורמים ()multifactor models
 מודלים של גורמים מאקרו כלכליים
 מודלים של גורמים בסיסיים
 מודלים של גורמים סטטיסטיים
מודלים לתמחור נכסים ()pricing models
 מודל לתמחור נכסים פיננסיים (– CAPM
)Capital Asset Pricing Model
 תיאוריית התמחור באמצעות ארביטראז'
()Arbitrage Pricing Theory – APT
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בשיעור  3צוין כי אם המתאם בין נכסים פיננסיים שונים
נובע מחשיפתם לגורם אחד משותף ,הרי שניתן להתמקד
בחשיפה של כל נכס לגורם הנ"ל במקום שונות משותפת
בין כל זוג נכסים אפשרי; נוסחאות ה MPT -הופכות* ל-
*הערה :משמעות וצורת
הנוסחאות יפורטו להלן
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ליישום ה MPT -בגרסתה המקורית 1,000 ,נכסים
מחייבים אמידה של כ 500,000 -ערכים ,בעוד שיישום
המשוואות לעיל דורש אמידה של כ 3,000 -ערכים בלבד
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Ri = ai + bi,1f1 + bi,2f2 + … + bi,NfN + ci






עפ"י ההגדרה ,אם ידוע למשל כי  ,bi,1 = 2אזי פירוש
הדבר הוא ששינוי של  1%בגורם ( 1שאר הדברים ללא
שינוי) יביא לשינוי של  2%בתשואת ני"ע  iבאותו כיוון

Ri = ai + bi,1f1 + bi,2f2 + … + bi,NfN + ci

הקבוע הייחודי  aiהנו מרכיב התשואה של ני"ע  iאשר
אינו מושפע מהגורמים  1עד ( Nתוחלת מותנית של )Ri
בהתאם להגדרה ,התשואה הכוללת  Riניתנת לפירוק
לשני חלקים ,שיטתי ולא שיטתי ,והחלק השיטתי הנו
bi,1f1 + bi,2f2 + … + bi,NfN

כאשר:
 – Riתשואת ני"ע i
 – aiקבוע ייחודי לני"ע i
 – ciשגיאה מקרית ייחודית לני"ע i
 – bi,nרגישות התשואה של ני"ע  iלגורם n
 – fnערך הגורם  nבעל השפעה על תשואה Ri

בעוד החלק הלא שיטתי (ייחודי) הנו ai + ci
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להגדרת תכונה נוספת ,ניתן בקלות להביא את המודל
לצורה שבה גורמי ההשפעה יהיו בלתי תלויים אף הם
למשל ,למודל עם שני גורמים Ri = ai + bi,1f1 + bi,2f2
הטכניקה הסטנדרטית היא להשאיר גורם  1כמות
שהוא ולאמוד רגרסיה של  f2כמוסבר ע"י  ;f1השארית
מוגדרת כגורם  ,2שלפי הגדרה אינו מתואם עם גורם 1
המודל הכללי עם גורמים בלתי תלויים יהיה מהצורה:
Ri = αi + βi,1λ1 + βi,2λ2 + … + βi,NλN + εi
במודל הנ"ל ,כל  βijמייצגת רגישות התשואה לשינויים
בגורם  jכאשר ערכי שאר הגורמים מוחזקים קבועים
כמו כן ,במודל הנ"ל כל  λjמייצגת סטייה מהתוחלת
בערכו של גורם  jשאינה מוסברת ע"י שאר הגורמים

מודל מרובה גורמים מנסה להסביר שינויים בתשואת
ני"ע באופן אופטימאלי :מספר הגורמים צריך להיות
מספיק כדי לקבל רמת דיוק סבירה ,אך לא גבוה מדי,
כדי לאפשר יישום יעיל והפקת ניבויים ניתנים למעקב
השאלה המיידית היא :אילו גורמים צריכים להופיע
במודל? אופי הגורמים מאפשר סיווג הבא של מודלים:
מודלים של גורמים מאקרו כלכליים –
macroeconomic factor models
מודלים של גורמים בסיסיים –
fundamental factor models
מודלים של גורמים סטטיסטיים –
statistical factor models

מודל מרובה גורמים ( )multifactor modelשל
תשואה משמש להסבר של תשואות היסטוריות
וצפויות של נכס פיננסי ע"ס נוסחה מהצורה הבאה:
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Ri = ai + bi,1f1 + bi,2f2 + … + bi,NfN + ci


הערה :המשוואה לעיל ליניארית לכאורה אך בפועל
גורמים בעלי ההשפעה יכולים להופיע כפונקציות לא
ליניאריות; למשל ,אם אחד הגורמים הוא אינפלציה,
הקשר יכול להיות לא ליניארי ,כגון )finf = ln(inf



למודל מהצורה הנ"ל מספר תכונות חשובות ,ובפרט:
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 – E[ci]=0תוחלת השגיאה המקרית הנה ( 0לפי הגדרה)
 – Cov[ci,fn]=0שגיאות מקריות אינן מתואמות עם
גורמים בעלי השפעה על התשואה (גם זאת לפי הגדרה)
 – Cov[ci,cj]=0שגיאות של ני"ע שונים הן בלתי תלויות
(לעומת התכונות לעיל ,זוהי הנחת המודל ולא הגדרה)
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Ri = αi + βi,1λ1 + βi,2λ2 + … + βi,NλN + εi
 תוחלת התשואה של נכס פיננסי  iנקבעת עפ"י:
)E(Ri)= αi + βi,1E(λ1) + βi,2E(λ2) + … + βi,NE(λN


שונות התשואה של נכס פיננסי  iנקבעת עפ"י:
=
+ β2i,2σ2λ2 + … + β2i,Nσ2λN + σ2εi
β2i,1σ2λ1
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σ2i

שונות משותפת בין תשואות הנכסים  iו j -נקבעת עפ"י:
σij = βi,1βj,1σ2λ1 + βi,2βj,2σ2λ2 + … + βi,Nβj,Nσ2λN
לבסוף ,ניתן לחשב את התוחלת והשונות של תיק נכסים
מתוך המשוואות הנ"ל ולפתור את בעיית האופטימיזציה
 σp,Rpללא צורך באמידת מטריצת השונויות המשותפות
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מודלים של גורמים בסיסיים מתייחסים לגורמים
ייחודיים לחברה שהנפיקה את ני"ע ,כמו מבנה הון,
הוצאות מו"פ ,מכפיל הרווח ( )P/Eוגורמים כגון אלו
ניתן להגדיר מודלים של גורמים בסיסיים כמודלים
משולבים שיכולים לכלול גם גורמים מאקרו כלכליים
מספר הגורמים במודלים של גורמים בסיסיים עשוי
להיות גבוה במיוחד (עד עשרות רבות של גורמים)
פיתוח המודלים מתבצע באותה השיטה של אמידת
רגרסיות חוזרות תוך הוספה או הסרה של משתנים
המודלים משמשים לניהול ובקרת סיכונים של תיקי
השקעות ,תוך מעקב אחר רגישות התיק לגורמים
ספציפיים והשוואה אל מול רגישותו של מדד היעד











מודלים של גורמים מאקרו כלכליים מתייחסים
לסדרות עתיות של משתנים מאקרו כלכליים חשובים
כגון אינפלציה ,צמיחה ,שערי ריבית ומשתנים דומים
העיקרון המנחה (ראו שיעור  )1קובע :ערך של נכס שווה
לערכה הנוכחי של סדרת זרמי המזומנים הצפויים ממנו
משתנים מאקרו כלכליים משפיעים על גובה ,עיתוי
ומקדם ההיוון של התזרימים ולכן על ערכם הנוכחי
מלבד לגורמים מאקרו כלכליים כלליים ,המודל יכול
לכלול גורמים ספציפיים לתעשייה ,כגון מדדים שונים
ניתן להתחיל עם מספר מצומצם של גורמים ולהוסיף
חדשים כל עוד תרומתם אינה זניחה ,או להתחיל עם
מספר גורמים גדול ולצמצמו כל עוד התגובה זניחה
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מודל המדד (או הגורם) היחיד –  Single-Indexאו
 Single-Factor Modelמהווה מקרה פרטי של מודל
מרובה הגורמים עם גורם אחד בלבד ,בד"כ מדד השוק
בכללותו (בפועל ,מדד רחב כגון  S&P 500או ת"א )100
שאלה :מהו מודל הגורם היחיד במונחים של שיעור ?3
תשובה :הקו המאפיין Ri = αi + βiRm + εi
כאשר:
 Riהנה תשואת ני"ע i
 αiו βi -הנם קבועים (ייחודיים לני"ע )i
 Rmהנה תשואת השוק (עפ"י מדד השוק הכללי)
 εiהנה שגיאה מקרית (שאינה תלויה בתשואת השוק)









)Var(Ri) = βi2Var(Rm) + Var(εi
)Cov(Ri,Rj) = βiβjVar(Rm

()3

מודלים של גורמים סטטיסטיים אינם מסתמכים על
זיהוי מודע ומכוון של גורמים כלכליים ספציפיים בעלי
השפעה פוטנציאלית על תשואת הנכס הפיננסי המנותח
המודלים הללו מתחילים עם מספר רב ככל האפשר של
נתונים ,ללא התייחסות לתוכנם הכלכלי ,ומשתמשים
בשיטות סטטיסטיות ע"מ להסיר נתונים "מיותרים"
בפרט ,בשיטת Principal Component Analysis
בתוך מערך הנתונים המקורי מחפשים את הגורמים
האחראיים לרוב השונות הנצפית במשתנה המוסבר
מודלים של גורמים סטטיסטיים מביאים לתוצאות
מוגבלות מבחינת פרשנות כלכלית ,ולעתים תוצאות
בעלות תוקף בגבולות מדגם הנתונים המקורי בלבד
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Ri = αi + βiRm + εi
פרמטרים של המודל מחושבים תוך אמידת רגרסיה של
תשואות ני"ע ותשואות השוק (משוואת הקו המאפיין)
בבחירת סדרות היסטוריות ,חשוב לאסוף נתונים מתוך
התקופות בהן מצב הפירמה לא היה שונה מדי ממצבה
הנוכחי (מבחינת פרופיל עיסוק ,מינוף ,פלח שוק וכד')
אומדני הפרמטרים מאפשרים חישוב תוחלת התשואה,
שונות התשואה ושונות משותפת עם תשואת ני"ע אחר:
)1( E(Ri) = αi + βiRm
()2

13

15









18

Ri = αi + βiRm + εi
מודל הגורם היחיד מגדיר חוסר תלות בין  εiלבין ,Rm
ומניח חוסר תלות בין שגיאות מקריות של ני"ע שונים
באופן פורמאלי:
 – Cov[εi, εj]=0שגיאות של ני"ע הן בלתי תלויות ,וכן:
 – Cov[εi, Rm]=0השגיאה אינה מתואמת עם התשואה
 – E[εi]=0תוחלת השגיאה המקרית הנה אפס ,לכל ני"ע
למעשה ,המודל מרמז על שני סוגים של מאורעות בעלי
השפעה שיטתית על תשואת ני"ע )1( :מאורעות 'מיקרו'
הייחודיים לכל פירמה (דוגמת הצלחות או כישלונות של
פרויקטים) ,ו )2( -מאורעות 'מאקרו' שהם תזוזות השוק
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))2( Var(Ri) = βi2Var(Rm) + Var(εi





לתזכורת ,בהקשר לתיק השקעות הגענו לתוצאה לפיה
הוספת ני"ע לתיק )1( :מפזרת סיכון לא שיטתי ,ו)2( -
מביאה לרמת סיכון שיטתי ממוצעת ,כאשר ( )3כל ני"ע
חדש מוסיף לתיק סיכון שיטתי בהתאם לפרמטר הביטא



בפרט ,ראינו כי שונות של תיק השקעות נתונה ע"י:
σ2p= Σi xi2σ2i + Σj Σi≠j xixjCij
כאשר  xiהנה הפרופורציה מסך ההשקעה בנכס  iוCij -
הנה השונות המשותפת של תשואות הנכסים  iו ,j -ולפי
הגדרה  Ciiהנה למעשה  – σ2iשונות התשואה של נכס i
כעת ניתן להציב משוואות ( )2ו )3( -במקום  σ2iוCij -













))2( Var(Ri) = βi2Var(Rm) + Var(εi
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))3( Cov(Ri,Rj) = βiβjVar(Rm
המשוואה ממחישה כי במודל של גורם יחיד ,הסיבה
היחידה למתאם בין ני"ע שונים הוא המתאם בין כל
ני"ע לבין השוק בכללותו (אשר נמדד עפ"י הביטאות)
ני"ע בעלי ביטא גבוהה יגיבו יותר חזק לתנודות השוק,
וני"ע בעלי ביטא נמוכה יגיבו פחות חזק ,אולם המודל
מניח כי אין כל סיבה אחרת למתאם בין ני"ע שונים
בפועל ,המודל מהווה הפשטה של מציאות :מאורעות
מסוימים שאינם בהכרח קשורים לתנודות השוק כולו
עשויים להשפיע על ני"ע רבים (אך לא כולם) בוזמנית
למשל ,אירועים בתעשיית מזון ,כגון השקת מוצר חדש,
לא בהכרח ישפיעו על חברות בתעשיית אופנה והלבשה



.4
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לאחר שורת פעולות מתמטיות (עליהן נדלג) נקבל:

σ2p= Σi xi2σ2εᵢ + σ2m[Σi xi βi]2


ניתן להראות כי ככל שמספר ני"ע בתיק השקעות עולה,
הגורם הראשון בביטוי לעיל שואף ל( 0 -ראו שיעור ,)2
ולכן סטיית התקן של התיק ( )σpשואפת לσmΣi xi βi -
(נציין כי עם הגדלת התיק )σm = σmβm ← σmΣi xi βi
ועל כן ,תרומת ני"ע לסיכון התיק תלויה אך ורק בסיכון
השיטתי של אותו ני"ע ,כפי שבא לידי ביטוי במדד ביטא
כאמור ,הסיכון הלא שיטתי של ני"ע בודד לא ישפיע על
רמת הסיכון הכללית של תיק מפוזר היטב; המשקיעים
ידרשו פיצוי בעבור הסיכון השיטתי (בצורה של פרמיית
סיכון) אך לא בעבור הסיכון הלא שיטתי (שניתן לפיזור)



מחד ,נראה כי מודל הגורם היחיד עלול לפספס גורמים
חשובים בעלי השפעה מהותית על תשואות; אולם ,בפועל
תשואת השוק נראית גורם בעל השפעה מכרעת ,וגורמים
נוספים לא בהכרח תורמים כ"כ לכוח ההסבר של המודל



ראינו כי מודל הגורם היחיד ("מודל השוק") מאפשר
צמצום דרמטי במספר האומדנים הנדרשים למציאת
תיקים יעילים; מודלים עם גורמים רבים מעלים שוב
(אך באופן מוגבל יותר) את מספר האומדנים הנדרשים



בנוסף ,מודל הגורם היחיד מסתמך על פרשנות כלכלית
ברורה ואינו דורש אמידה מכאנית של רגישויות של כל
ני"ע לכל גורם פוטנציאלי (פעולה מייגעת וחסרת תכלית)



למודלים מרובי הגורמים ,ובפרט למודל הגורם היחיד
(המכונה גם מודל השוק) בין היתר שימושים הבאים:
איתור של תיקי השקעות מועדפים (החזית היעילה)
ניתוח ושיפור ביצועיי השקעות (תוך שיפור אומדנים)
בקרת סיכונים (תוך חיזוי התנודתיות של תיקים)
ניהול סיכונים (תוך בקרת גורמי החשיפה לסיכון)
מגבלתם החשובה של מודלים מרובי הגורמים היא
בהסתמכותם על נתונים היסטוריים ,אשר אינם תמיד
רלוונטיים והופכים לרלוונטיים פחות ככל שהזמן עובר
אולם ,המגבלה האחרונה איננה ייחודית כלל למודלים
מרובי הגורמים אלא אופיינית לרוב מכריע של מודלים

זוהי המשוואה שמציגה שונות התשואה כסכום של שני
גורמים :שונות השוק ושונות ייחודית; מהו פירוש הדבר?
למעשה ,זהו ביטוי מתמטי להבחנה בין הסיכון השיטתי
לסיכון הלא שיטתי; משוואות מקבילות הוצגו בשיעור 3
בהקשר לפיזור סיכונים והסיכון הכולל של תיק השקעות
19

22



נבחן את שלוש המשוואות האחרונות באופן מפורט יותר:
)1( E(Ri) = αi + βiRm
זוהי משוואת התוחלת המותנית של תשואת ני"ע –
התשואה הצפויה של הנכס בהינתן תשואת שוק ;Rm
למשוואה זו תפקיד חשוב במספר הקשרים בהמשך

24
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 CAPMמניח כי כל המשקיעים בשוק הנם רציונאליים
ופועלים עפ"י תכתיבי ( MPTכלומר ,משקיעים בתיקים
יעילים שנבנו תוך שימוש בכל האומדנים הנדרשים לכך)
הנחות הבאות מאפשרות ניתוח של מצב שווי המשקל:
לכל המשקיעים אופק השקעה אחיד (חד תקופתי)
שער ריבית חסרת הסיכון זהה ללווים ומלווים ואין
הגבלות כלשהן על נטילה או מתן הלוואות בריבית זו
לאף משקיע בודד אין השפעה על כלל השוק; לכל
המשקיעים גישה לכל המידע הקיים אודות המצב
אותם אומדני השונויות המשותפות וכו' לכל המשקיעים
השוק הנו משוכלל ( ,perfect marketכמוסבר בהמשך)
מטבע אחיד לכל המשקיעים (אין סיכון של שערי חליפין)







.1
.2
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בהינתן ההנחות של מידע משותף ורציונאליות של
המשקיעים ,כולם ניצבים בפני אותה החזית היעילה
תזכורת :החזית היעילה ( ,efficient frontierראו
שיעור  )3מהווה אוסף של כל התיקים היעילים ,דהיינו
בעלי השונות המינימאלית ברמת תוחלת תשואה נתונה








שאלה :מה 'חסר'
בשוק ההון הזה?





תיאוריית תיקי השקעות ומודלים מרובי הגורמים
מצביעים על שיטות השקעה יעילות ,המאפשרות:
ניתוח שיטתי של התחלופה בין סיכון לתשואה
פיזור סיכונים יעיל ואיתור תיקים אופטימאליים
מודלים לתמחור נכסים מהווים הרחבה טבעית של
המודלים הנ"ל ,ומנסים לתאר התנהלות השוק שבו
משקיעים רבים שואפים לפעול באופן אופטימאלי:
מודל לתמחור נכסים פיננסיים ( )CAPMמתאר שווי
משקל בשוק שבו משקיעים רבים פועלים עפ"י MPT
באופן דומה ,תיאוריית תמחור באמצעות ארביטראז'
( )APTמתארת מצב שווי משקל בשוק שבו משקיעים
רבים פועלים בוזמנית עפ"י מודלים מרובי הגורמים

שוק ההון מכונה משוכלל ( )perfect marketאם אין בו
עיוותים כלשהם בנוגע לתמחור נכסים ,ובפרט מתקיים:
הרבה קונים ומוכרים ולאף סוחר אין השפעה על המחיר
לכל המשקיעים מידע מלא אודות המתרחש בשוק ובעולם
כל הנכסים סחירים בכמויות כלשהן (כולל "לא שלמות")
אין מחסור באף נכס פיננסי סחיר (נזילות גבוהה ויציבה)
כל המשקיעים הנם רציונאליים לחלוטין
אין מסים ,עמלות עסקה והגבלות מסחר
ברור שלא כל ההנחות מתקיימות במציאות; עם זאת,
 CAPMעדיין יכול להוות קירוב סביר למצב האמיתי

28





מכיוון ומטרת המשקיע היא הגעה לעקומת האדישות
הגבוהה ככל האפשר ,התיק האופטימאלי עבורו יימצא
על גבי הקו היוצא מנכס חסר סיכון ומשיק לחזית היעילה
למעשה ,זמינותו של נכס חסר הסיכון מאפשרת למשקיע
"להתעלות" מעל לחזית היעילה ולהגיע לנקודה הגבוהה
ביותר ע"י השקעה בתיק "ההשקה" ובנכס חסר הסיכון
נקודה אופטימאלית

25

27







שוק ההון כפי שהוגדר עד כה כולל רק נכסים מסוכנים
במרחב תוחלת/שונות; אולם ,עפ"י הנחת  CAPMניתן
להוסיף נכס חסר סיכון (המניב ריבית חסרת הסיכון )r
אם ניתן להוסיף נכס חסר סיכון לכל תיק בחזית
היעילה ,התיק המתקבל יימצא על הקו הליניארי
המחבר בין נכס חסר סיכון לתיק שנבחר על החזית
הנ"ל ניתן להוכחה פשוטה תוך חישוב תוחלת/שונות של
תיק המורכב משני נכסים ,כשלאחד מהם שונות אפסית

נכס חסר סיכון
תיק ההשקה
Tangent
Portfolio
30

5

29

18-Apr-13







ניתן לציין כי עבור עקומות אדישות שטוחות יותר
("סובלנות סיכון" גבוהה) המשקיע יעדיף להיחשף
לסיכון יותר (ייקח הלוואה וישקיע בתיק ההשקה)
לעומת זאת ,עבור עקומות אדישות תלולות יותר
("סובלנות סיכון" נמוכה) המשקיע יעדיף להיחשף
לסיכון פחות (ישקיע חלק מכספו בנכס חסר סיכון)



סובלנות סיכון
גבוהה נמוכה

מכאן שכל המשקיעים בשוק ההון ההיפותטי ניצבים בפני
אותה החזית היעילה הליניארית ,ובוחרים על גביה את
הנקודה המועדפת בהתאם למערכת ההעדפות האישית
כתלות במערכת ההעדפות ,הנקודה האופטימאלית יכולה
להימצא משמאל לתיק ההשקה (זוהי קניית תיק ההשקה
ונכס חסר סיכון ,או מתן הלוואה) או מימינו (קניית תיק
ההשקה ומכירת נכס חסר סיכון ,כלומר לקיחת הלוואה)
נקודות אופטימאליות במערכות ההעדפות שונות
נכס חסר סיכון

נכס חסר סיכון
תיק ההשקה
Tangent
Portfolio

תיק ההשקה
Tangent
portfolio
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תיק השוק הנ"ל יוחזק ע"י משקיעים שונים בפרופורציות
שונות (כדי להגיע לנקודות שונות על גבי החזית היעילה)
תיק השוק מכיל את כל ני"ע המסוכנים הקיימים בשוק,
בפרופורציות עפ"י שווי השוק של כ"א מהם ( market
 ;)capitalizationזוהי תוצאתו המרכזית של CAPM
אשר הוכחה פורמאלית באופן בלתי תלוי ע"י החוקרים
)Lintner (1965), Mossin (1966), Sharpe (1964

31





לבסוף ,ניתן לציין כי  CAPMאינו מניח יחס לסיכון זהה
בין המשקיעים ,אלא רק מידע משותף לכולם ולכן החזית
היעילה זהה ומיוצגת ע"י הקו הליניארי כפי שהוסבר לעיל
בתנאים הללו ,המשקיעים יחזיקו בצירופים שונים של
נכס חסר סיכון ותיק ההשקה ,אך כולם ישקיעו באותו
תיק ההשקה בכל מקרה; התיק הזה מכונה תיק השוק
נקודות אופטימאליות במערכות ההעדפות שונות
נכס חסר סיכון

נכס חסר סיכון
תיק השוק
Market
portfolio

תיק השוק
Market
portfolio
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החזית היעילה בגרסתה הסופית (הליניארית) מכונה קו
שוק ההון ( ;)CML – Capital Market Lineמשוואת
ה CML -הנהEp – r = (Em - r)*σp/σm :
סטיית סטיית
תקן של תקן של
השוק התיק



ריבית
חסרת
סיכון

תוחלת
תשואת
השוק

ריבית
חסרת
סיכון

6

σm



תיק השוק ניתן לחישוב ללא אמידת השונויות המשותפות

תוחלת
תשואת
התיק

תוחלת התשואה של תיק יעיל הנה פונקציה ליניארית של

(Em - r)/σm



תיק השוק יוחזק ע"י משקיעים שונים בהיקפים שונים,
אך הרכב התיק זהה לכולם ,ללא הקשר להעדפות סיכון
תוצאה זו ידועה כמשפט ההפרדה :הצירוף האופטימאלי
של ני"ע מסוכנים נקבע ללא כל קשר להעדפות ופונקצית
התועלת של המשקיע; העדפות הסיכון משפיעות רק על
חלוקת המשאבים בין תיק השוק לבין נכס חסר הסיכון



סטיית התקן ,והגורם  (Em - r)/σmמכונה גם מחיר סיכון
תיק השוק
Market
portfolio

33

Em
מחיר סיכון =
שיפוע CML
r
36

נכס חסר סיכון
תיק השוק
Market
portfolio
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 CMLהנו הקשר בין תשואת ני"ע לסיכונו הכולל; ניתן
להתוות גם את הקו המגדיר קשר בין תשואתו של ני"ע
לסיכונו השיטתיSML – Security Market Line ,
או קו ניירות הערךEi - r = βi (Em - r) :
ריבית
חסרת
סיכון

תוחלת
התשואה של מקדם הסיכון
תיק השוק השיטתי של i

ריבית
חסרת
סיכון

(מחיר הסיכון)*(היקף הסיכון)
הביטוי (מחיר סיכון)*(היקף סיכון) מכונה גם פרמיית סיכון

תוחלת
תשואת
הנכס i



מקדם הסיכון השיטתי (הביטא) מוגדר ע"י:



המשוואה בד"כ מוצגת בצורת )Ei = r + βi (Em - r

כלומר :תוחלת התשואה של נכס פיננסי שווה לתשואה
חסרת סיכון ועוד פרמיית הסיכון התלויה בביטא הנכס



 מכאן שתוחלת התשואה של תיק יעיל כלשהו (כלומר תיק
שנמצא על החזית היעילה) נתונה ע"י המשוואה הבאה:
Ep = r + [(Em - r)/σm]*σp
כלומר :תוחלת התשואה = תשואה חסרת סיכון +

Em
תיק השוק
Market
portfolio

σm

38

שאלה :האם תיק כלשהו יכול להימצא מעל או מתחת ל-
 SMLתחת הנחות ה ?CAPM -נתבונן בנקודות  Aו:B -



B

(Em - r)/σm

r
37

משוואת ה Ei = r + βi (Em - r) :SML -הנה משוואת
קו ישר במישור תוחלת/ביטא (או תשואה/סיכון שיטתי),
הממחישה את הקשר בין תשואה לסיכון השיטתי של נכס

Em
A

תיק השוק
1




לתיק כמו  Bתוחלת התשואה מעל לפיצוי עבור סיכונו
השיטתי; במצב זה ניתן למכור בחסר נכס  ,Aלהשקיע
בנכס  Bולזכות לתשואה גבוהה יותר באותה רמת סיכון
כתוצאה מהשקעה מאסיבית ב ,B -מחירו יעלה
ותשואתו תרד עד שלא יימצא מעל לקו הSML -



היעד הסדיר לביקורת המודל מהוות הנחותיו החזקות
בפרט ,המודל מניח רציונאליות מלאה; משקיעים בעלי
ידע מקיף; היעדר חיכוך ועיוות כלשהם בשוקים ועוד
נוסף על כך ,בחינת המודל דורשת התייחסות לתיק
השוק – תיק שחייב לכלול את כל הנכסים הקיימים
במיוחד בעולם המודרני ,הדבר נראה מחוץ לגבולות
האפשרי בשל פתיחות השוקים; כמו כן מחירי נכסים
רבים אינם נצפים (עסקאות פרטיות ,הון אנושי ועוד)



תיק השוק

Em - r





7

r

מאז פיתוחו בשנות ה ,1960 -המודל זכה להכרה רחבה
אך גם ספג ביקורת חריפה ,ונערכו מחקרים אמפיריים
רבים בניסיון לבחון את תקפותו והוצעו הרחבות שונות



Em
r
Em - r

1

ה SML -מתאר לא רק נכסים בודדים אלא גם תיקים
 SMLמתאר את כל התיקים ,יעילים ולא יעילים כאחד,
ע"ס הסיכון השיטתי (היחידי עבורו השוק מבטיח פיצוי)



40



 CMLו SML -למעשה מתארים את אותם הקשרים
הנובעים מ ,CAPM -אולם במישורים שונים; על כן
קיים קשר הדוק בין קו שוק ההון לקו ניירות הערך:
CML

SML
M

M

Em - r
Em - r
1


42

39

r

(Em - r)/σm

Em
r

σm

שימו לב כי לצד הקשר ההדוק ,שיפוע הקו אינו זהה בין
 CMLל :SML -זהו מחיר סיכון ליחידת תנודתיות תיק
השוק ( )CMLלעומת מונחי ביטא של תיק השוק ()SML

41
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יתרונו הנוסף של  CAPMהוא באפשרות של הרחבות
רבות של המודל ,שחלקן גם קשורות להנחותיו החזקות
בפרט ,המודל ניתן לשחרור משורת הנחות טכניות כגון
חוסר הגבלות מסחריות ,היעדר מסים ועמלות ,נזילות
בלתי מוגבלת ועוד; קיימות גרסאות ללא הנחות הללו
הרחבות נוספות מאפשרות אופק זמן רב תקופתי ,קיום
אינפלציה ומצבים ללא מסחר חופשי בנכס חסר הסיכון
(ללא נכס חסר סיכון ,תיק השוק הוא תיק בעל ביטא )0
הרחבה נוספת מאפשרת קיום של מטבעות שונים ולכן
סיכון שערי חליפין; מודל זה מתייחס למשקים פתוחים
פיתוח ההרחבות של  CAPMמחזק את עמדותיו
ומחליש את הביקורת המתמקדת בהנחות המודל
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 APTמסתמכת על שתי הנקודות המרכזיות הבאות:
עיקרון היעדר ארביטראז' קובע כי במצב שווי משקל,
לכל נכס יכול להיות מחיר יחיד בלבד; במלים אחרות,
לכל שני נכסים שקולים חייבים להיות מחירים זהים;
אחרת ,כוחות השוק יתקנו את חוסר התיאום במהרה
עפ"י מודלים מרובי הגורמים ,תשואותיהם של נכסים
פיננסיים שונים נקבעות בהתאם להשפעתם של גורמים
המשותפים לכולם; בפרט ,תשואתו של נכס נתון מהווה
פונקציה ליניארית של גורמים המשותפים לכל הנכסים



זוהי הנחת מבנה התשואות של מודלים מרובי הגורמים



מ )2(-נובע כי כל נכס ניתן לשחזור ע"י נכסים אחרים;
ומ )1( -נובע כי אז מחירי כל הנכסים חייבים להיות
מתואמים ,אחרת תיווצרנה הזדמנויות ארביטראז'
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החלופה העיקרית ל CAPM -מנסה להימנע מהנחת
הנחות חזקות מדי; זוהי תיאוריית תמחור באמצעות
ארביטראז' ()APT – Arbitrage Pricing Theory
ה APT -דומה ל CAPM -כי גם היא תיאוריית שווי
משקל ומניחה כי המשקיעים ישאפו לשפר את מצבם
וינצלו כל הזדמנות לעשות זאת (והשוק מושפע מכך)
כמו כן  APTבדומה ל CAPM -מניחה מידע משותף
לכל המשקיעים ,רציונאליות ויכולת חישוב מושלמת
מאידך ,ל APT -הנחות פחות חזקות בנוגע להעדפות
המשקיעים (ללא דרישת בחירה על סמך תוחלת/שונות)
כמו כן ב APT -אין צורך בזיהוי של תיק השוק או של
כל הנכסים הקיימים (נקודתו החלשה של )CAPM
45




כאשר:

8

נמצא קשר ליניארי (בקירוב) בין תשואות הנכסים
לסיכון השיטתי כפי שנמדד ע"י ביטא (בטווח ארוך)
נראה כי תשואות הנכסים אינן קשורות לחלק הלא
שיטתי של סיכון (כלומר לסיכון שמחוץ למדד הביטא)
עם זאת ,קיימת גם ביקורת על פיה  CAPMאינו ניתן
לבחינה אמפירית (בפרט הביקורת של )Richard Roll
כך או אחרת ,עד היום לא הוצעו חלופות עדיפות על
 CAPMבאופן מוחלט; וגם אין ספק כי המודל מציע
תובנות חשובות לגבי שוקי הון ,ללא הקשר לתקפותו
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זוהי חזרה בלבד על ההגדרה שניתנה מוקדם יותר:
Ri = αi + βi,1λ1 + βi,2λ2 + … + βi,NλN + εi

 – Riתשואת ני"ע i
 – αiקבוע ייחודי לני"ע  – εi ;iשגיאה מקרית
 – βi,nרגישות התשואה של ני"ע  iלשינויים בגורם n
 – λnסטייה מהתוחלת בערכו של גורם  jשאינה מוסברת
ע"י שאר הגורמים (למעשה ,הפיצוי ליחידת סיכון )n
 לצורך המחשה ,נתמקד במקרה הפרטי של גורם יחיד:
Ri = αi + βiλ1 + εi

חרף הקשיים ,נערכו בחינות של  CAPMאשר במגבלות
הקיימות מספקות בד"כ תמיכה לטענות המודל ,בפרט:





 APTמהווה המשך לוגי של מודלים מרובי הגורמים:
 APTמאפשרת מעבר מכללי השקעה אינדיבידואליים
(המוגדרים עפ"י מודלים מרובי הגורמים) למצב שו"מ
בשוק שבו המשקיעים מנצלים הזדמנויות ארביטראז'
במקום ההנחה של החלטות השקעה על סמך
תוחלת/שונות APT ,מניחה מבנה ליניארי של
תשואות הנכסים בהתאם למודל מרובה גורמים:
בפרט APT ,מניחה כי תשואת נכס  iנובעת מN -
גורמים ,והקשר בינם לבין התשואה הנו מהצורה:
Ri = αi + βi,1λ1 + βi,2λ2 + … + βi,NλN + εi
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קיבלנו שני תיקים שקולים (חסרי הסיכון השיטתי) אולם
בעלי תשואות שונות; כעת ניתן למכור תיק בעל התשואה
 R1ולקנות תיק בעל התשואה  R2ובכך להפיק רווחי
A
ארביטראז' ללא גבול
B



נניח כי  R1=10%וR2=15% -
ניקח הלוואה בסך  ₪ 100תחת  10%וניתן
את אותם ה ₪ 100 -כהלוואה תחת 15%
בדרך זו ניתן ליצור זרם רווחים אינסופי







C

R2
D

D

R1

R1
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במקרה הכללי  APTמתייחסת ל N -גורמים בעלי
השפעה על תשואות (ולכן  Nרגישויות של תשואת
הנכס) ,והמשוואה הכללית עבור נכס פיננסי  iהנה:





תוצאתה המרכזית של  :APTהקשר בין תשואות של
תיקים לרגישויותיהם לגורמי הסיכון חייב להיות קשר
ליניארי; אחרת בשוק תיווצרנה הזדמנויות ארביטראז'



A



הערה APT :מניחה רצף אינסופי של ני"ע; בפועל זהו
קירוב בלבד ולעתים יתכנו סטיות מן הקשר הליניארי
שלא ניתן לנצל כי אין מספיק ני"ע לביצוע ארביטראז'



B

C

R2

כתוצאה ,מחירי  Aו B -ירדו (ותשואתם תעלה) ומחירי
 Cו D -יעלו (ותשואתם תרד) ,עד שהקו יהפוך לליניארי





מטרתנו היא למצוא קשר בין תוחלת התשואה ) E(Riשל
נכס פיננסי לרגישותו  βiלגורם  ;1נניח כי הקשר הוא לא
ליניארי כדלהלן ,ונבחר  4נכסים פיננסיים  C ,B ,AוD -

מכירה בחסר של  Aורכישת  Cמאפשרת הגעה לR2 -
מכירה בחסר של  Bורכישת  Dמאפשרת הגעה לR1 -

בסופו של דבר נקבל קשר בין תוחלת התשואה ) E(Riשל
נכס פיננסי  iלבין גורם ההשפעה  1מהצורה הבאה:
E(Ri) = E(R*) + βiλ1
כאשר * Rהנה תשואת הנכס שאינו רגיש לגורם  ,1וλ1 -
שווה לשיפוע הקו הליניארי המקשר בין רגישות לגורם 1
לתוחלת של תשואת הנכס (הפיצוי ליחידת סיכון שיטתי)
במקרה של שני גורמי השפעה ,ניתן להביא הוכחה
מקבילה שלפיה כל הנכסים המושפעים משני הגורמים
יימצאו על גבי מישור אחד במרחב תלת ממדי (הממדים
הנם שני הגורמים ותוחלת התשואה של תיקי השקעות):
E(Ri) = E(R*) + βi,1λ1 + βi,2λ2
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יתרונה המרכזי של  APTהוא בהסתמכות על עיקרון
היעדר ארביטראז' ,שהוא עיקרון כללי ותקפותו אינה
מוטלת בספק (לעומת הנחות ועקרונות רבים אחרים)
עיקרון היעדר הארביטראז' מוכח באופן שוטף ומעשי
ע"י משקיעים אמיתיים – ארביטראז'רים ,שמנצלים
במהירות וביעילות כל הזדמנות להפקת רווח בטוח
בהמשך הקורס נראה כיצד משמש העיקרון לתמחור
נכסים פיננסיים מורכבים יותר – ני"ע נגזרים ,עבורם
הוא קובע חוקים הניתנים לבחינה אמפירית ישירה
אולם ,כלליות הגישה מהווה גם חסרונה של ,APT
מכיוון ואינה מציעה כל רמז בדבר זהות הגורמים
בעלי השפעה על תשואותיהם של נכסים פיננסיים
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עפ"י  ,APTניתן לחשב תוחלת התשואה של נכס פיננסי
ללא אומדני הערכים העתידיים של גורמי הסיכון ,אלא
בעזרת אומדני הרגישויות וגובה הפיצוי בעבור כל סיכון
היקף הסיכון מסוג j
פיצוי ליחידת סיכון j
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נציין כי  APTאינה מצביעה על גורמי סיכון ספציפיים
לבסוף ,ניתן גם לציין דמיון בולט בין  APTבעלת גורם
סיכון יחיד לבין משוואת Ei = r + βi (Em - r) :SML
 CAPMו APT -נראות עקביות למדי ,אך כפי שנדגיש
להלן CAPM ,אינו מהווה מקרה פרטי של ה,APT -
מכיוון ושני המודלים משתמשים בהנחות שונות מהותית
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 APTו CAPM -נחשבות לתיאוריות יריבות/חילופיות
אך חשוב להבין כי אין ביניהן סתירה או חוסר עקביות
שתי התיאוריות מצביעות על קשר ליניארי בין תוחלת
התשואה של תיקי השקעות לגורמי השפעה שיטתיים



ברמה מתמטית טהורה CAPM ,מהווה לכאורה מקרה
פרטי של  APTשמניח גורם שיטתי יחיד (סיכון השוק);
אולם CAPM ,אינו מניח דבר לגבי מבנה התשואות אך
מחייב הנחת תוחלת/שונות או הנחת התפלגות נורמלית



מאידך  APTמניחה מבנה תשואות ליניארי שלא בהכרח
נובע מהתפלגות נורמלית; לכן מבחינה כלכלית לא יהיה
זה מדויק לראות ב CAPM -מקרה פרטי של הAPT -



זיהוי גורמים בעלי השפעה על תשואות מהווה סוגיה
אמפירית חשובה ,לצד שאלת מספרם של הגורמים וכן
ערכי האומדנים של רגישות התשואות לגורמים שונים
בנוסף ,הסתמכות על נתונים היסטוריים באמידת ערכי
הרגישות טומנת בחובה הנחה סמויה של יציבות השוק
( ,)stationarityאך השוק אינו בהכרח כפי שהיה בעבר
כל בחינה של  APTמצריכה הגדרה של מודל מרובה
גורמים; כתוצאה מכך ,כל בחינה כזאת מהווה למעשה
בחינה של היפותזה משותפת ( )joint hypothesisשל
 APTוהמודל כאחד ,מה שמקשה על פרשנות התוצאות
כל אלו ונקודות נוספות מצביעות על כך ש APT -אינה
חופשית מביקורת וסובלת גם מחסרונות שאינם זניחים
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לסיכום ,השיעור התייחס לשני סוגים של מודלים:
מודלים מרובי הגורמים ,אשר פותחו כמענה לקשיים
ביישום של תיאוריית תיקי השקעות ( )MPTומהווים
בסיס טכני לפיתוח מודלים לתמחור במצב שווי משקל
מודלים כלכליים לתמחור נכסים פיננסיים ,אשר
מנסים להסביר תשואות נצפות של נכסים פיננסיים
באמצעות גורמים ו/או שיקולים כלכליים בסיסיים
ראינו כי אף מודל מאלו שהוסברו לעיל אינו חסין מפני
ביקורת; יחד עם זאת ,אין ספק כי המודלים מספקים
תובנות חשובות בנוגע למנגנון והתנהלות של שוק ההון
המודלים שהוצגו מניחים כי כל המשקיעים פועלים
באופן אופטימאלי ועל כן השוק בכללותו הנו יעיל;
בשיעור הבא נבחן את ההיפותזה של יעילות השוק
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המסר העיקרי ,המשותף ל CAPM -ו APT -כאחד:
תשואות גבוהות ניתנות להשגה תוך נטילת סיכון גבוה,
כאשר לא כל סיכון אלא רק חלקו השיטתי מפוצה ע"י
התשואה; הסיכון שניתן לפיזור אינו מפוצה בשוק ההון
נציין כי אין כל מחלוקת תיאורטית או אמפירית בנוגע
לעובדות הבסיסיות הנ"ל; המחלוקת קיימת רק בדבר

ייצוג התובנות במסגרת מודל כלכלי עקבי ובר יישום
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מלבד להבדלים בהנחות ודרך הפיתוח ,ההבדל הבסיסי
בין  CAPMל APT -הוא בכך ש APT -מאפשרת מגוון
גורמי סיכון שיטתי ,בעוד  CAPMמצביע על גורם אחד
בלבד; עם זאת APT ,נמנעת מזיהוי גורמים ספציפיים
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