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של מטרות הכלכלה סקירה רחבה שיעור זה מוקדש ל
כלים בסיסיים ועקרונות  , תחום עיסוקה, הפיננסית

 מנחים שישמשו לפתרון שאלות ספציפיות בהמשך
 

בשיעור זה נתייחס לנקודות כלליות הבאות: 

,  עליהן מנסה כלכלה פיננסית לענותסוג השאלות מהו 1.
 ?(שהקורס אינו עוסק בהן)ומהן דרכי חשיבה חלופיות 

משתמשת כלכלה פיננסית  תיאוריות ומודלים באילו 2.
 ?בניסיונה לענות על השאלות המרכזיות של המקצוע

 ?שתופעותיה באה כלכלה פיננסית לבחון הסביבהמהי 3.

המשמשים  העקרונות המנחים והכלים הטכניים מהם 4.
 ?ליישום המודלים והתיאוריות של כלכלה פיננסית
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  כלכלה פיננסית עוסקת ביישום של תיאוריות כלכליות
ושל , בכללמידול של התנהלות שוקי ההון וההשקעות ל

 ע והנכסים הנסחרים בשוקים פיננסיים בפרט"מחירי ני
 

  לרעיון השימוש בתיאוריה כלכלית ישנה אלטרנטיבה
;  "(ניתוח בסיסי"לעומת )" ניתוח טכני"המוכרת בשם 

האנליסטים המשתמשים בגישת ניתוח טכני מכונים  
"chartists" ;שתי הגישות נבדלות לפני הכל בכך ש: 

 

או  , שינוי, ניתוח בסיסי מניח כי בבסיסו של כל ערך1.
הניתנות  סיבות כלכליות חוסר שינוי בשוק ההון ישנן 

 (יעילות השוקתחת ההנחה של )ניתוח ומידול , לזיהוי
 

ולכן אין לסיבות השוק איננו יעיל ניתוח טכני גורס כי 2.
ומכאן הגישה  , כלכליות כוח הסבר לגבי ערכים נצפים

 זיהוי מגמות ותנודות במחירי השוק בלבדמתמקדת ב
3 

להמחשת ההבדל בין ניתוח טכני לניתוח בסיסי  ,
(  Yahoo! Financeמאתר , אמיתיים)נתבונן בנתונים 

 לאורך זמן IBMמחיר המניה של חברת של התפתחות 
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 ניתוח טכני לעומת ניתוח   גישתלהלן תיאור מופשט של
 והקשר לתפקידה וייעודה של כלכלה פיננסית בסיסי
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 במחיר  ( מחזורית)ישנה תנודתיות  :ניתוח בסיסיגישת
עם זאת  ; המשקפת השפעתם של גורמים רבים, המניה

נראה כי למחיר המניה מגמות התפתחות אשר עשויות  
 בשווי החברה, בין היתר, תהליכים הקשורים לשקף
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 במחיר  ( מחזורית)ישנה תנודתיות  :ניתוח טכניגישת
טווח בינוני , במגמות של טווח קצרניתן להבחין ; המניה

ניתן להניח כי השיטתיות הנצפית תתקיים   ;וטווח ארוך
 י אומדן משוער"ניתן לנבא מחיר עתידי עבעתיד ועל כן 
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כלכלה פיננסית מאפשרת שימוש בניתוח בסיסי,  
ובפרט יישום של מודלים כלכליים לניתוח והסבר  

תוך התייחסות לגורמים  השינויים במחיר הנצפה 
 (לעומת מגמות העבר הטכניות) כלכליים בסיסיים

 

  דוגמאות למודלים המאפשרים תמחור של נכסים
 (:המודלים יוצגו בהרחבה במהלך הקורס)פיננסיים 

 

1. Capital Asset Pricing Model  – CAPM 
 

2. Multifactor (Statistical) Models 
 

3. Arbitrage Pricing Theory  – APT 
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 תיאוריית התמחור של נכסים פיננסיים(CAPM  )
מסתמכת בתורה על תיאוריה של תיקי השקעות  

(Portfolio Theory)  ועל הנחת מספר גדול של
 משקיעים שמטרתם היא מקסום הרווח הצפוי

 

CAPM  כללי החלטה ברמה האישית  מכתיבה
בשוק שבו משקיעים רבים   ומתארת מצב כללי

 פועלים בוזמנית ובהתאם לכללי החלטה הללו  
 

CAPM   מאפשרת תמחור של נכסים פיננסיים
 הנכסים הללו שלתשואותיהם הצפויות ומסבירה 

 

 הכרה  , של התיאוריה תקפותהללא כל קשר לשאלת
בגישתה ובעקרונות העומדים בבסיסה הנה בעלת  

 להבנת כללי התנהלות של שוק ההוןתרומה חשובה 
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 הרחבה של  במובן מסוים  מהוויםמודלים מרובי גורמים
CAPM;  בהמשך נראה כיCAPM   מניחה גורם שיטתי

ומודלים  , יחיד המשפיע על תשואות של נכסים פיננסיים
 מניחים יותר מגורם אחד בעל השפעה כזאת" מורחבים"

 

הכללה של גורמים  : של מודלים מורחבים ברור יתרונם
כוח  נוספים בעלי השפעה משפרת במקרים רבים את 

 ומאפשרת תחזיות מדויקות יותרההסבר של המודל 
 

גורמים בעלי  :חסרוןלמודלים מורחבים גם , אולם
וגורמים בעלי רבים מאוד השפעה פוטנציאלית הם 

משתנים בין מקרה אחד למשנהו  השפעה מעשית גם 
במחקרים אמפיריים לעתים מציעים עשרות גורמים  )

 (המתאימים לנתונים הנחקרים אך לא בהכרח לאחרים
9 

מסתמכת על הנחה כלכלית ' תיאוריית הארביטראז
לפיה השוק יימצא בשווי משקל רק במידה  , בסיסית

הפקת רווחים ללא   -' ולא יציע הזדמנויות לארביטראז
 ('ארוחות חינם'מ אין "כלומר בשו)השקעה וללא סיכון 

 

קשורה ל' י ארביטראז"תיאוריית תמחור ע- CAPM 
וגם למודלים המורחבים בכך שגם כאן מניחים שורה  

 של גורמים בעלי השפעה על תשואת נכסים פיננסיים
 

שונה באופן מהותי  ' י ארביטראז"תיאוריית תמחור ע
בכך שאינה משתמשת בהנחות החזקות   CAPM -מ

,  תיאורטית זהו יתרון חשוב; CAPMהמאפיינות את 
 עלולה להיות קשה יותר ליישום APTאולם מעשית 
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CAPM ו- APT או  )כ לתיאוריות יריבות "נחשבות בד
,  באופן מופשט; (כי אין ביניהן סתירה ישירה, חילופיות

 :ניתן לסכם את ההבדלים בין שתי התיאוריות כלהלן
 

.1CAPM  שונאי  מניחה כי המשקיעים בשוק ההון הנם
וככלל מקבלים החלטות השקעה על סמך ניתוח  סיכון 

 שונות של תשואה/גישת תוחלתסיכונים המתבסס על 
 

.2APT   מניחה רק כי המשקיעים בשוק ההון מעדיפים
ומנצלים כל  ,תשואות גבוהות על פני תשואות נמוכות

 (הנחה מקובלת בהחלט)הזדמנות לשפר את מצבם 
 

הנחות חלשות יותר  מודל שמסתמך על , באופן כללי
כאמור יישומו  , אולם ;יהיה עדיף מבחינה תיאורטית

 נרחיב על כך בהמשך; המעשי מהווה סוגיה בפני עצמה
11 

 להבחין בין מודלים כלכליים למתמטיים  לעתים נהוג
כ "משייכים בד CAPMכאשר את , (או סטטיסטיים)

 לקטגוריה הראשונה ואת המודלים המורחבים לשנייה
 

  מודלים כלכליים משתמשים בהנחות חזקות יותר
;  ובעקרונות בסיסיים בעלי משמעות כלכלית מובהקת

 בתמורה הם מציעים פרשנות כלכלית לתופעות נצפות
 

והנחות חלשות  י נתונים "מודלים מתמטיים מונעים ע
פרשנות כלכלית מוגבלת ( אם בכלל)אך מציעים , יותר

 לתופעות נצפות ואף עלולים לסתור עקרונות כלכליים
 

אין מודל עדיף באופן מוחלט, ל"בהתאם לתחלופה הנ;  
 בכל מקרה ספציפי חייבים לבחור מודל המתאים ביותר
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 אשר  עקרונות בסיסיים של מידול באופן כללי קיימים
 : יכולים לשמש קריטריון לבחינת מודל ספציפי כלשהו

 

בעל כוח הסבר לגבי נתונים  המודל חייב להיות 1.
 לפחות בעבר היה ניתן להשתמש בו –היסטוריים 

 

עקבי עם עקרונות כלכליים בסיסיים  המודל חייב להיות 2.
 יהיה ניתן לפרשנות כלכלית סבירה, כלומר –מקובלים 

 

כלומר  , (tractable)ניתן למעקב המודל חייב להיות 3.
 יהיה פשוט מספיק לניתוח תיאורטי ויישום מעשי

 

כ קשות להשגה ולעתים  "ל בד"חשוב לציין שהמטרות הנ
 כ הוא איזון סביר ביניהן"היעד בד ;אף סותרות זו את זו
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 תיאוריות כלכליות באופן בלתי נמנע מסתמכות על
אותם נציג במידת  , שורת מושגים כלכליים בסיסיים

תורת  כעת נסקור בקצרה את ; הצורך במהלך הקורס
 התועלת ומושגים של פונקצית התועלת ושנאת הסיכון

 

תיאוריה כלכלית מניחה כי מטרתם  , ברמה הכללית
 :כאשר, (utility)מקסום התועלת של הפרטים הנה 

 

תועלת הנובעת מהשקעות כספיםבשוק ההון מדובר ב 
 

תורת התועלת , בהקשר לשוק ההון, בהתאם לכך
רמת  הקלאסית מתמקדת בהשפעת השקעות על 

 של המשקיעים( wealth level) העושר הכללית
14 

  אחת ההנחות הכלכלית הבסיסיות ביותר קובעת כי
כלומר כל   ,מעדיפים יותר על פחותהמשקיעים תמיד 

 תוספת לרמת העושר גורמת לתוספת בתועלת כללית
 

המתארת את הקשר בין  )פונקצית התועלת , מכאן
 שיפוע חיוביתהיה בעלת ( רמת עושר לרמת תועלת
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U 

W 

U’(W) ≥ 0 

תוספת עושר  
 מוסיפה תועלת

ניתן להתייחס  , מעבר לשיפוע של פונקצית התועלת
כאשר אין כל סיבה   ,הפונקציה הספציפית לצורת

 להניח שיפוע קבוע בכל תחום הגדרת הפונקציה
 

הפונקציה יכולה להיות בעלת שיפוע הולך , בפרט
 תועלת שולית פוחתתבמקרה זה מדובר ב; וקטן
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U 

W 

U’’(W) ≤ 0 

תוספת עושר מוסיפה יותר  
 תועלת ברמות עושר נמוכות

  פונקצית תועלת בעלת תכונת תועלת שולית פוחתת
 משקיע שהוא שונא סיכוןמייצגת את טעמיו של 

  נניח כי המשקיע ניצב בפני הגרלה אשר בהסתברות
 300או  100תביא אותו לרמת עושר כללית של  50/50

  ₪אלף  200תוחלת ההגרלה הנה , אם כן; (₪באלפי )
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100 200 300 

 שווה ערך וודאי

תוחלת ההגרלה 
 (הערך האקטוארי)

U’’(W) ≤ 0 

 =פרמיית סיכון 
הפרש בין תוחלת  

ההגרלה לבין 
 שווה ערך וודאי

 תועלת צפויה

  תכונותיה של פונקצית תועלת עם תועלת שולית
:  פוחתת מתיישבות יפה עם הגיון כלכלי בסיסי

 תוספות עושר חשובות פחות עבור פרטים עשירים  

הפונקציה מחייבת תכונה של שנאת סיכון, אולם  ,
אהבת   –ובפועל לעתים ניתן לצפות בתכונה הפוכה 

 :כדלהלן ,תועלת שולית עולההמרמזת על  ,סיכון
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U’’(W) ≥ 0 

 שווה ערך וודאי

 תוחלת הגרלה

המשמעות 
:  הכלכלית

פרמיית סיכון  
 ...  שלילית

100 200 300 
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מרמזת על אדישות  פונקצית תועלת ליניארית , לבסוף
 כאן תוחלת התועלת שווה לתועלת התוחלת: לסיכון
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בהקשר  שנאת הסיכון בעיקר לתכונת  בהמשך נתייחס
רלוונטיים  מדדיםלהלן הגדרות של ; למודלים שונים

 (5נספח , Haugenראו גם בספר לימוד של )עיקריים 

 תוחלת הגרלה שווה ערך וודאי

U’’(W) = 0 

100 200 300 

שווה ערך וודאי שווה  , בפונקצית תועלת ליניארית
במעבר לפונקצית תועלת קעורה   ;לתוחלת ההגרלה

 יהפוך שווה ערך וודאי לנמוך יותר( שנאת סיכון)

 ולכן )ככל שפונקצית התועלת תהיה קעורה יותר
הפער בין שווה ערך  כך ( שנאת סיכון גבוהה יותר
 :יהיה גדול יותרוודאי לתוחלת ההגרלה 

 
שווה ערך וודאי מהווה המחיר המקסימאלי  , למעשה

 מוכן לשלם תמורת כרטיס ההגרלהשהמשקיע יהיה 

כך יהיה מוכן , ככל שהמשקיע הנו יותר שונא סיכון
בכדי לאפיין  ; לשלם פחות תמורת כרטיס ההגרלה

 20 למדוד את שנאת הסיכון שלונצטרך , את המשקיע

ככל שפונקצית התועלת יותר , באיור
 : שווה ערך וודאי יותר נמוך, קעורה
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  שני המדדים העיקריים של שנאת סיכון מתייחסים
:  הקעורההעקמומיות של פונקצית התועלת לרמת 

Arrow-Pratt Measures of Risk Aversion 
 

 שנאת הסיכון המוחלטת(Absolute Risk Aversion 
מתייחסת לרגישות המשקיע לשינויים ברמת  ( ARAאו 

 (מייד נסביר את משמעות הדבר)במונחים כספיים עושרו 
 

 מדדARA (בנקודה נתונה על פני פונקצית תועלת  )
שינוי בתועלת שולית ליחידת תועלת שולית  מבטא 

 ARA = -U’’(W)/U’(W): בנקודת המדידה
 

 מדדARA  וערכו יהיה גבוה   ,מדד הרגישות לסיכוןהנו
 יותר מליניארית" רחוקה"יותר ככל שפונקצית התועלת 
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 שנאת הסיכון היחסית(Relative Risk Aversion  ,
מתייחסת לרגישות המשקיע לשינויים ברמת  ( RRAאו 

 מתוך סך עושרו הכוללבמונחים של אחוזים עושרו 

 מדדRRA (בנקודה נתונה על פני פונקצית תועלת  )
אך משקף גם את רמת העושר   ARAדומה למדד 

 RRA = -W*U’’(W)/U’(W): בנקודת המדידה

  משקיעים בעלי פונקצית התועלת שמפגינה תכונה של
יהיו מוכנים לסכן  יורדת  (ARA)מוחלטת שנאת סיכון 

 ככל שיהפכו לעשירים יותרכמויות כסף גדולות יותר 
 

  משקיעים בעלי פונקצית התועלת שמפגינה תכונה של
יהיו מוכנים לסכן  יורדת ( RRA)יחסית שנאת סיכון 

 ככל שיהפכו לעשירים יותרחלק גדול יותר מסך עושרם 
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ARA = -U’’(W)/U’(W) :אם מדד זה הנו קבוע  ,
 רגישות המשקיע לסיכון אינה תלויה ברמת עושרואזי 

RRA = -W*U’’(W)/U’(W) :אם מדד זה הנו קבוע  ,
,  ARA -חייבת להתקזז עם ירידה ב Wהעלייה ברמת 

כלומר ברמות עושר גבוהות יותר המשקיע יהיה פחות  
רגיש לסיכון ולכן יהיה מוכן לסכן סכומי כסף גבוהים  

 (יסכן אחוז קבוע מתוך סך עושרו Wבכל , כלומר)יותר 

RRA  קבועה יכולה להתקיים רק לצדARA   יורדת
קבוע בכל רמת עושר נתונה פירושו  אחוז עושר לסכן )

 (גדולים יותר ברמות עושר גבוהותסכומי כסף לסכן 

  ישנם ממצאים אמפיריים לפיהם המשקיעים בפועל
שנאת סיכון מוחלטת יורדת ושנאת  י "מאופיינים ע

 (אך לא עולה, או יורדת)בערך  סיכון יחסית קבועה
23 

 ספציפיקציה של  יישום של תורת התועלת מחייב
קיימת שורה של פונקציות תועלת   ;פונקצית התועלת

 :בעלות התכונה האופיינית של שנאת סיכון, חילופיות

 לוגריתמיתפונקצית תועלת (logarithmic utility) 

U(W) = a + b*ln(W) 

 מעריכיתפונקצית תועלת (exponential utility) 

U(W) = (1/a)*e-a*W 

 חזקהפונקצית תועלת (power utility) 

U(W) = (W)b/b 

 ריבועיתפונקצית תועלת (quadratic utility) 

U(W) = a – b*(W)2 
24 
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הבאהפונקצית תועלת חזקה נניח משקיע בעל , לדוגמא: 
 

 U(W) = (W)b/b 

עבור פונקציה זו: 
 

U’(W) = (W)b-1 
 

U’’(W) = (b - 1)*(W)b-2 
 

ARA = (1 - b)/W  המדד יורד עם עלייה ב- W 
 

RRA = 1 – b   המדד הוא קבוע בכל רמות שלW 

הפונקציה תואמת את הממצאים האמפיריים: מסקנה 

בפונקצית תועלת ריבועית ניתן להראות כי , לעומת זאת
ולכן פונקציה מסוג   ,עולים שניהם RRA -ו ARAמדדי 

 זה תהיה פחות מתאימה למידול התנהגות המשקיעים
25 

  תורת התועלת הקלאסית מסתמכת על ההנחה המכונה
בהינתן פונקצית  , בפרט ;משפט תוחלת התועלתלעתים 
המשקיע  , (הנה רמת עושר כללית Wאם ) U(W)תועלת 

 :ל"שואף למקסם את תוחלת הפונקציה הנבכל רגע 
 

 אם יתכנוn  מצבים בעלי הסתברויותp1  עדpn   ותועלת
  אזי, בהתאמה Unעד  U1א מהמצבים הנה "הפרט בכ

 :י הנוסחה"תוחלת התועלת של הפרט נתונה ע
 

E[U(W)] = Σ1…n pi*Ui 
 

 ועליו בעיית החלטה ומכאן שאם המשקיע ניצב בפני
יבחר המשקיע , לבחור מבין מספר חלופות לא וודאיות

 מקסימאלית E[U(W)]תוחלת התועלת בחלופה בעלת 
26 

  בעוד תורת תוחלת התועלת מסבירה היטב התנהגות
לאורך שנים הצטברו גם  , של פרטים במקרים רבים

 עדויות להפרות מהותיות ושיטתיות של התיאוריה
 

אהבת סיכון  לעתים נצפית גם התופעה של , מעבר לכך
 (אף מעבר למקרים של הימורים על סכומים קטנים)

 

תיאוריות  נעשו ניסיונות לפתח , לאור העדויות הללו
הצגה שיטתית של תיאוריות כאלה חורגת   ;חלופיות

ועל כן להלן רק נציג באופן  , ממסגרת הקורס הנוכחי
 :מופשט את התיאוריה שזכתה להכרה הרחבה ביותר

 

Cumulative Prospect Theory (CPT )  פותחה
  Daniel Kahneman -ו( ל"ז) Amos Tverskyי "ע
 (CPTבעיקר עבור פיתוח , 2002 -פרס נובל לכלכלה ב)

27 

 ניתן להשוות ביןCPT  לתיאוריית תוחלת התועלת
EUT (Expected Utility Theory )באופן הבא: 

 

.1EUT  המתארת כיצד על  ,נורמטיביתהנה תיאוריה
 הפרטים להתנהג בכדי למקסם את תועלתם  

 

.2CPT  המתארת כיצד  ,דסקריפטיביתהנה תיאוריה
 הפרטים האמיתיים נוטים להתנהג במציאות

 

מרכזיים בין שני הבדלים ישנם , מבחינה טכניתCPT 
 Σ1…n pi*Uiהמתייחסים לנוסחת התוחלת , EUT -ל

 

ב- EUT  רמות עושר כוללפונקצית תועלת מוגדרת על 

ב- EUT הסתברויות פיזיותערכי התועלת מוכפלים ב 
28 

 לעומתEUT , במסגרתCPT המכונה  , פונקצית תועלת
 ברמת העושר הכולל שינוייםמוגדרת על  ,פונקצית הערך

29 

Utility 

Wealth 

EUT – Utility Function 
Value 

Losses Gains 

CPT – Value Function 

 פונקצית הערך שלCPT ובעלת בתחום ההפסדים  קמורה
;  (שנאת הפסדים: התכונה)זה  שיפוע תלול יותר בתחום

 לתכונות הללו הסבר פסיכולוגי מבוסס על ממצאים רבים

 לעומתEUT , במסגרתCPT  הסתברויות פיזיות עוברות
 ליניארית-טרנספורמציה לא( בטרם שקלולן בהחלטה)

30 

ליניארי של הסתברויות פיזיות הנה  -הסיבה לשקלול הלא
לשינויים בהסתברויות קיצוניות  ( פסיכולוגית)רגישות יתר 

 (אפשרות לאפשרות-ירידה מוודאות מלאה או עלייה מאי)

EUT – 
Physical 
Probability CPT – 

Probability 
Weight 

Probability 

Weight 
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CPT   מצליחה להסביר את אותן התופעות המוסברות
גם שורת תופעות נוספות  אך בנוסף מסבירה , EUTי "ע

 :כגון, שאין להן הסבר במסגרת התיאוריה הסטנדרטית

 (אקסיומת התחלופה, בפרט)הפרות של אקסיומות 

 (חוסר סימטריה בין רווחים להפסדים)שנאת הפסדים 

 (תפיסת הסתברות סובייקטיבית)העדפות לא ליניאריות 

 (העדפת חוסר וודאות במצבי הפסד, בפרט)אהבת סיכון 

  מחקרים אמפיריים רבים שנערכו עד היום מספקים
התנהגות   :כתיאוריה דסקריפטיבית CPT -תמיכה ל

;  באופן הולם CPTי "הפרטים במקרים רבים נתפסת ע
 (מתמטית)הנה תיאוריה נורמטיבית  EUTיש לזכור כי 

31 

 רקע בסיסי בתחום שוק  הבנת כלכלה פיננסית דורשת
כלים לתמחור נכסים  שיאפשר הבנה ויישום של  ,ההון

 וכן שימוש בתיאוריות מתחום מימון פיננסיים ונגזרים
 

בהתאם לכך נציג בקצרה את הרקע החיוני ונסקור את: 
 

 המבנה הכללי וייעודו של שוק ההון1.

 סוגי נכסים פיננסיים עיקריים2.

 כלים פיננסיים ומונחים בסיסיים3.

עקרון ערך הזמן של כסף 

עקרונות תמחור והערכה 

השקעות וכללי החלטה 
32 

 מורכבת הכוללת משקיעים   מערכתשוק ההון מהווה
,  בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים, ציבוריים ופרטיים

 מתווכים מסוגים שונים וכן הבורסות לניירות ערך
 

 הפעילות בשוקי ההון אינה מוגבלת לפעילות בבורסה
ולמעשה פעילות רחבת היקף מתרחשת  , לניירות ערך

 (Over The Counter – OTC) "מעבר לדלפק"
 

  תפקידו העיקרי של שוק ההון הנו הקצאה יעילה של
משאבים פיננסיים ויצירת אפשרויות של גיוס הון  

 י חברות מסחריות וגופים ממשלתיים"מהציבור ע

 היווי ההון  התהליך של הפניית חסכון להשקעות מכונה
(Capital Formation )- תנאי הכרחי לצמיחת המשק 

33 

 הנפקת  שוק ההון מאפשר גיוס הון מהציבור תוך
,  כספי הציבור מופנים להשקעות יצרניות :ניירות ערך

 ע מקבלים בהמשך תשואה בתמורה לכספם"ובעלי ני
 

שוק ראשוני  ע מכונה "השוק להנפקות החדשות של ני
(Primary Market) ;ע הופכים לנסחרים"דרכו ני 

 

ע שהונפקו קודם לכן מכונה  "השוק שבו נסחרים ני
בורסה  , בפרט; (Secondary Market)שוק משני 

 ע"מהווה שוק משני למסחר מאורגן ומפוקח בני
 

שוק שלישי קיים גם , מעבר לכך(Third Market  )
,  ע שנסחרים גם בבורסה"למסחר מחוץ לבורסה בני

שהוא למעשה  ( Fourth Market)שוק רביעי ואף 
 מסחר ישיר ללא השתתפותם של מתווכים פיננסיים

34 

סיווגים של שוק ההון  קיימים , ל"מלבד לחלוקה הנ
 :ובפרט, י ממדים ומאפייני מסחר נוספים"עפ

 עד )ע קצרי טווח "מתייחס למסחר בנישוק הכסף
 ע ארוכי טווח"מתייחס לנישוק ההון בעוד , (שנה

שוק מיידי  המונח(Spot Market )  מתייחס לעסקאות
(  Forward Market)שוק עתידי ואילו , לביצוע מיידי

 (ף"מעו)מושג חופף לשוק הנגזרים , לעסקאות עתידיות

שוק החוב ב(Debt Market )שוק  ב; ח"נסחרות אג
 נסחרת בעלות על חברות( Equity Market) המניות

כך למשל   :חופפים באופן חלקיכ "הסיווגים הללו בד
 נסחר הן בשוק הכסף והן בשוק ההון( ח"אג)החוב 

35 

י שוקים פיננסיים מודרניים הנם  "המוצעים ע ע"ני
 :נציין כעת את הסוגים העיקריים; רבים ומגוונים

 מייצגות בעלות על חברות ומקנות  מניות רגילות
לבעליהן שורת זכויות כגון השתתפות בהצבעות  

 לנכסי החברה( שיורית)וברווחי החברה וזכות 

 מבטיחות לבעליהן תשלומים מוגדרים  אגרות חוב
רגילות , ח ממשלתיות וקונצרניות"קיימות אג; מראש

 צמודות למדדים שונים ועוד, וניתנות להמרה למניות

 מהוות למעשה תערובת של חוב ובעלותמניות בכורה  :
לחלוקת רווחים ונכסים וזכות  ( קדימה)לבעליהן זכות 

 אך זכויות הצבעה מוגבלות וכדומה, לדיבידנד מצטבר
36 
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נציין , בין המטרות העיקריות של מימון וכלכלה פיננסית
ע "הסקת ערך הוגן של ני, דהיינו ,תמחור של ניירות ערך

 סוגו ומאפייניו הטכניים והספציפיים, בהינתן סביבתו
 

 תמחור נכון של ניירות ערך מהווה יעד חיוני הן עבור
שמטרתם השקעה   (פרטיים או מוסדיים) משקיעים

חברות או ממשלות  והן עבור , יעילה של חסכונותיהם
 שמטרתן גיוס יעיל של משאבים לשם השקעות יצרניות

 

ע נובע מתזרימי  "ערכו של ני, י עקרון בסיסי במימון"עפ
על עקרון זה נשען כל מודל  ;המזומנים המופקים ממנו

מן הפשוטים ועד המתקדמים ביותר  , ישים של תמחור
 (הסוגיות הנלוות הן הערכת עיתוי וסיכון התזרימים)

37 

 נכסים  קטגוריה ייחודית של נכסים פיננסיים מהווים
תמחור של נכסים   ;אופציות וחוזים עתידיים –נגזרים 

נגזרים עשוי להיות מורכב יותר מזה של נכסים רגילים 
 מדויקות וחזקות מאוד  ( הנכון)תוצאות התמחור אולם 

  בקורס זה נקדיש סדרת שיעורים שלמה להכרה
,  תכונות ושיטות התמחור שלהם, בנכסים נגזרים

 '  העיקרון המנחה יהיה היעדר ארביטראזכאשר 

מודל  –מודל בינומי לתמחור אופציות נכיר ב, בפרט
אך  )מופשט המאפשר גישה אל תוך מנגנון התמחור 

 (מחייב הנחות חזקות שהופכות אותו ללא מציאותי

י סוחרים  "נכיר גם במודל הנמצא בשימוש רחב ע
 38 מודל בלק ושולס לתמחור אופציות –מקצועיים 

 לכסףאחד העקרונות הבסיסיים של כלכלה גורס כי  ,
 חייב להיות מחיר, (במחסור)כמו לכל משאב כלכלי 

עלותמחיר הכסף מהווה , מנקודת מבטם של לווים,  
 תשואהומנקודת מבט המלווים מחיר הכסף מהווה 

וביניהם, מחיר של כסף מושפע משורה של גורמים: 

1היום עדיף על  ₪ 1: העדפות תצרוכת/ערך הזמן ₪  
 כי הכסף היום מציע יותר אפשרויות תצרוכת, בעתיד

אפשרי בלבד"שהוא  ₪ 1וודאי עדיף על  ₪ 1 :סיכון" 

היום קונה יותר ₪ 1, לנוכח אינפלציה: כוח קניה 

1כ עדיף על מוצר בשווי "במזומן בד ₪ 1: נזילות ₪ 
 (שווי נכסים מושפע באופן כללי גם ממסים, בנוסף)

39 

שער הריבית מהווה מונח טכני שפירושו מחיר של כסף;  
ערכו נקבע בהתאם לאותם החוקים הקובעים מחירים  

 (בהתאמה, מצד לווים ומלווים)ביקוש והיצע : אחרים

ע  "מכיוון ושוק ההון מורכב מפלחים שונים עם ני
 :כגון, קיימים שערי ריבית שונים, ומשקיעים שונים

 

המהווה תמורה למשקיעים  , שער ריבית חסרת הסיכון
 "(חוסר הסיכון"מייד נפרט אודות )ח ממשלתיות "באג

 

 התמורה למלווים   –שער הריבית על פיקדונות בנקאיים
 (ערכו תלוי בין היתר בתנאיי הפיקדון)לבנקים מסחריים 

 

התמורה למלווים   –ח קונצרניות "שער הריבית על אג
 (ח"ערכו תלוי בין היתר בסיכון האג)לחברות מסחריות 

40 

ח  "שער ריבית חסרת הסיכון מהווה ריבית על אג, כאמור
 עלול להטות" חסרת הסיכון"השם , אולם; ממשלתיות

ח  "אג; חסר סיכון באמתכל נכס שהוא לא קיים , בפועל
 ממשלתיות הן חסרות סיכון רק בהשוואה לשאר הנכסים

חדלות הפירעוןסיכון של  איןח ממשלתיות "לאג 

אינפלציה סיכון של יכול להיות ח ממשלתיות "לאג
 (ח אינה צמודה למדד מחירים רלוונטי"במידה והאג)

מועד הפירעון סיכון של  קייםח ממשלתית "לאג
(Maturity Risk :)ח מובטחת רק  "תשואת האג

במקרה של  ; במקרה של החזקה עד למועד הפירעון
 התשואה יכולה להיות אף שלילית, מכירה מוקדמת

41 

1לעומת )של היום  ₪ 1 -אחד השימושים האפשריים ל 
אפשרות   ;השקעה לשם הפקת תשואההנה ( עתידי ₪

 הערך העתידיל עומדת בבסיסו של מונח "ההשקעה הנ

 למשך שנה אחת ₪ 100נניח כי ברצוננו להשקיע היום  ,
 :בתנאים הללו; 10%של ' חסרת סיכון'בריבית שנתית 

 

110 -יהפכו ל ₪ 100, בעוד שנה ₪   

110של היום הנו  ₪ 100ערכם העתידי של , מכאן ₪  

ערכו העתידי של סכום נוכחי , באופן כלליS ,  המושקע
 :מחושב כדלהלן, rתקופות בריבית תקופתית  n -ל

[Future Value] FV = S*(1 + r)n 

S  <FV 1 ₪  עתידי ₪ 1היום מניב תשואה ולכן עדיף על 
42 



07-Mar-13 

8 

ל מביאה באופן מיידי "הגדרת הערך העתידי בדרך הנ
 ערך נוכחילהגדרת המונח המקביל של 

  ערך נוכחי קובע את שוויו של סכום עתידי נתון במונחים
 (שאלה הפוכה בדיוק לשאלת הערך העתידי)של היום 

 

הערך הנוכחי  , בעתיד ₪ 1היום עדיף על  ₪ 1 -מכיוון ו
(Present Value – PV )יהיה בהכרח נמוך מ- FV 

בפרט ,PV  הוא הסכום שיש להשקיע היום כדי לקבל
FV  כעבורn בהינתן שער ריבית תקופתית , תקופותr 

ה- PV אינו אלא ה- S שבנוסחהFV = S*(1 + r)n  
 :ולכן הערך הנוכחי מוגדר באופן הבא

PV = FV/(1 + r)n 
43 

ערך נוכחי קובע שוויו היום של סכום עתידי כלשהו  ;
מכיוון ויש להוון את הסכום העתידי כדי להגיע לערכו 

(  n(r+1)/1, דהיינו)הביטוי המשמש להיוון , הנוכחי
 (Discount Factor – DF)מקדם ההיוון מכונה 

שער היוון", באופן שגוי, ל קוראים"לעתים לביטוי הנ  "
(discount rate) , שער ההיוון הנו שער כאשר למעשה

 המופיע במכנה של מקדם ההיוון שבנוסחה rהריבית 

  מכאן שכדי להביא סכום עתידי למונחים כספיים של
 :יש לכפול את הסכום במקדם ההיוון המתאים, היום

 PV = FV*DF 

 הנה שאלה מימונית   המתאיםשאלת מקדם ההיוון
 במספר הקשרים, חשובה שבה ניגע בהמשך הקורס

44 

  הערך הנוכחי והעתידי הנם מונחים פיננסיים בסיסיים
 ביותר המשמשים למעשה בכל החישובים המימוניים

 

בעתיד ₪ 1 -היום שונה בערכו מ ₪ 1 -מכיוון ו, בפרט ,
שלא יהיה זה נכון לאחד סכומי כסף גולמיים  ברור 

 בנקודות זמן שונות  ( או המשולמים/ו)המתקבלים 
 

מבנה  , רובן ככולן, ידוע כי להשקעות אמיתיות, אולם
בפרויקטים  התשומות הנדרשות , לדוגמא; עתי מורכב

ברוב  ,התקבולים הנובעים מהםכמו גם , הוניים שונים
 המקרים מהווים סכומים השייכים לנקודות זמן שונות

כיצד מביאים זרמי מזומנים שונים למכנה משותף  ?
 Principle of Value Additivity: העיקרון המנחה

45 

 ערכה של  עקרון החיבור של זרמי מזומנים גורס כי
סדרת זרמי מזומנים עתידיים שווה לסכום הערכים  
 הנוכחיים של זרמי המזומנים המרכיבים את הסדרה

 

ערכה הנוכחי של סדרת זרמי המזומנים  , כלומר
(Cash Flows – CF )י נוסחה הבאה"מחושב עפ: 

 

PV(CF1 + CF2 +…) = PV(CF1) + PV(CF2) +… 
 

אך כמובן רק  , העיקרון תקף גם לגבי הערך העתידי
 בתנאי שמופעל כלפי אותה נקודת הזמן העתידית

 

FV(CF1 + CF2 +…) = FV(CF1) + FV(CF2) +… 
 

  העיקרון נחוץ בכל מקרה בו יש להעריך סדרת זרמי
 בכל שאלה של הערכת שוויוזה למעשה , מזומנים

46 

  עיקרון החיבור של זרמי מזומנים מהווה מרכיב חיוני
נמחיש את  ; במודלים מתקדמים של הערכה ותמחור

 מודל מופשט לתמחור מניות  י "אופן השימוש בו ע
 

 כ יכול לשמש רק  "הנו מופשט למדי ובדמודל גורדון
המודל מתאים  , אולם; להערכה גסה של שווי מניה

 מאוד לצורך המחשה ראשונית של שיטות ההערכה

לשמש לבדיקה עצמית בעת  המודל יכול , כמו כן
 עבודה מעשית וביישומי מודלים מתקדמים יותר

 

 ערך  מודל גורדון מסתמך על עיקרון בסיסי לפיו
  ,המניה שווה לסך ערך הדיבידנדים לבעל המניה

 כלומר לערכה הנוכחי של כל סדרת הדיבידנדים 
47 

י "נסמן עD   את הדיבידנד התקופתי המחולק לבעל המניה
נניח גם כי  ;הדיבידנד אינו משתנה כללונניח תחילה כי 

  r -שער ההיוון המתאים למניה הזאת הנו ידוע ושווה ל
 (ערך מימוני בסיסי –המייצג מחיר ההון של החברה )

 והדיבידנד הקרוב הבא   0נניח גם כי אנו נמצאים בתקופה
 (בתקופה השוטפת הדיבידנד כבר חולק) 1יחולק בתקופה 

מחיר המניה הנו, י עקרון החיבור של זרמי מזומנים"עפ: 
 

P=D/(1+r)+D/(1+r)2+D/(1+r)3+… 

      =D[1/(1+r)+1/(1+r)2+1/(1+r)3+…] 
 

כאן ניתן להשתמש בנוסחת הסכום של סדרה הנדסית  ,
 :ומכאן,  r/1-לפיה הביטוי בסוגריים מרובעים שווה ל

 

P=D/r 48 
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 ונניח כי בכל   נשחרר את דרישת הדיבידנד הקבועכעת
 (בשל צמיחת החברה)אחוזים  g -הדיבידנד עולה בתקופה 

 נניח גם כי הדיבידנד בתקופה השוטפת היהD וכבר חולק 

מחיר המניה הנו, י אותו עיקרון החיבור"כעת עפ: 
 

P=D(1+g)/(1+r)+D(1+g)2/(1+r)2+… 

      =D[(1+g)/(1+r)+(1+g)2/(1+r)2+…] 
 

גם כאן ניתן להשתמש בנוסחת הסכום של סדרה הנדסית  ,
הביטוי בסוגריים מרובעים  ; (1+r)/(g+1)כעת עם מונה 

 :ומחיר המניה ייקבע לפי (r-g)/(g+1) -כעת שווה ל
 

P=D(1+g)/(r-g) 
49 

 מאפשר אמידת ערכים מימוניים חיונייםמודל גורדון 

תשואת הדיבידנד  , 2013נכון לתחילת : לצורך המחשה•
(Dividend Yield  =D/P ) של חברת אינטל(INTC  )

היה   2011 -ו 2010, 2009 -והדיבידנד שחולק ב 3.5%הייתה 
 (באלפים)בהתאמה $, 4,127,000-ו$ $3,503,000, 3,108,000

2013בתחילת , לפי מודל גורדון :P=D(1 + g)/(r – g)  
 (חולק אך טרם דווח לעת עריכת הניתוח 2012דיבידנד )

עבור  2013 -בINTC  התקיים(r – g)/(1 + g) = 3.5% 

 2011 -ל 2009צמיחת דיבידנד ממוצעת בין :g ≈ 15% 

מכאן ,r ≈ 19%   של חברת  אומדן מחיר ההון זהו
 אחד המאפיינים החשובים ביותר של פירמה  , אינטל

 Yahoo!Financeהנתונים נשלפו מעמוד החברה באתר •
50 

 ובפרט ניתן   ,מודל גורדון ניתן לשכלול נוסףנציין כי
 לשחרר את הנחת הצמיחה הקבועה של דיבידנד

חברות מסחריות עוברות במהלך חייהן  , באופן כללי
צמיחה מואצת בהתחלה   :מספר תקופות אופייניות

,  צמיחה יציבה לאחר מכן, (אם חברה היא מצליחה)
 עם כניסת מתחרים וכדומה( דעיכה)וצמיחה שלילית 

 הנדרשות למידול מחזור  מאפשר הרחבות מודל גורדון
 תוך התאמה פשוטה, ל או אחר לפי העניין"החיים הנ

מניח צמיחה  שלבית -צמיחה דומודל גורדון עם , בפרט
בקצב גבוה מהתקופה הנוכחית ולאורך מספר תקופות  

 וקצב צמיחה נמוך יותר בכל התקופות הבאות, נתון
51 

נכס או פרויקט כולם מהווים, נייר ערך, באופן כללי  ,
סדרה של זרמי מזומנים חיוביים  , מבחינה פיננסית

 וסך ערכה הנוכחי של הסדרה מכונה  , ושליליים

 Net Present Value – NPV –ערך נוכחי נקי 
 

מבחינה מתמטית ,NPV  של סדרת זרמי מזומניםCF  
NPV = Σt  הנו  nעד  0מתקופה 

0…n CFt/(1+r)t 

 

זרם המזומנים הראשון בסדרה שייך לתקופה  : שימו לב
אין צורך ) 1לכן מקדם ההיוון שלו הוא , (נוכחית) אפס

;  (השקעה התחלתית)וערכו במקרים רבים שלילי ( להוונו
 (נטו* )נקי*הכללת מרכיבים שליליים פירושה ערך נוכחי 

52 

NPV משמש קריטריון החלטה בדבר כדאיות השקעות  :
 0 -שלו גדול מ NPV -פרויקט כלשהו יהיה כדאי אם ה

הגיוני וקל ליישום, הקריטריון הוא פשוט בפני עצמו  ;
 :אמידת המרכיבים הנדרשים ליישומוהחלק הקשה הוא 

 

אינם ידועים  זרמי מזומנים עתידיים במקרים רבים 1.
 (הן העיתוי שלהם והן ערכיהם המספריים) בוודאות

 

גם בהנחה כי הזרמים  )מהווה מרכיב קריטי  rשער היוון 2.
זהו  , מבחינת פירמה; אשר אמידתו אינה פשוטה( ידועים

 י המשקיעים"או התשואה הנדרשת ע, מחיר ההון שלה

לקריטריון ה, חרף הקשיים ביישומו- NPV   שורת
 עדיף על כל קריטריון אחר   יתרונות שהופכים אותו ל

53 

  קריטריון נוסף המשמש להחלטות השקעה מתבסס
 –שיעור תשואה פנימי : NPV -על מונח שקשור ל

Internal Rate Of Return – IRR  

באופן הגדרתי ,IRR   הוא שער ההיוון אשר הופך את
 :מבחינה מתמטית; של הפרויקט לאפס  NPV-ה

 

Σt
0…n CFt/(1+IRR)t = 0 

 

 הנו שלילי( 0בתקופה )במידה ורק התזרים הראשון  ,
סך הערך הנוכחי של כל הזרמים החיוביים שווה  אזי 

 (0הסכום המשולם בתקופה )להשקעה ההתחלתית 

השקעה התחלתית אחת  : מקרה מסוג זה הנו טיפוסי
יתכנו גם באופן כללי , אולם; וזרמים חיוביים בעתיד

 (נתייחס לסוגיה מייד) מצבים של השקעות נוספות
54 
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IRR שלפיו , הנו קריטריון החלטה פשוט ונוח לכאורה
 (:להלן נראה מדוע הכללים הללו הם בפועל בעייתיים)

כך גם  , של פרויקט נתון הנו הגבוה יותר IRR -ככל ש1.
 :כאשר באופן כללי, הפרויקט הנו אטרקטיבי יותר

 

 IRRכדאי להשקיע רק באותם הפרויקטים עבורם 2.
כגון  )מהפרויקט אינו נמוך משיעור התשואה הנדרש 

 (שיעור תשואה לבעלי מניות או ריבית עבור הלוואות
 

קריטריון ה- IRR קשור באופן הגדרתי לקריטריון ה- 
NPV , י  "במקרים רבים ההחלטות המוכתבות עולכן

ישנם גם הבדלים בין  , אולם ;שניהם תהיינה זהות
 ובמקרים מסוימים ההחלטות תהיינה שונותהשניים 

55 

 נתייחס תחילה לסוגיה הטכנית הקשורה להפעלת כלל
IRR : יותר מהשקעה אחתקיימים פרויקטים הדורשים,  
 יכולה להיות בעלת פתרונות מרובים IRRמשוואת ואז 

  נניח לצורך המחשה כי פרויקט כלשהו דורש השקעה
תזרים של   1מניב בתקופה , ₪ 200,000התחלתית של 

בגובה  השקעה נוספת  2דורש בתקופה , ₪ 1,200,000
  ₪ 1,200,000תזרים של  3ומניב בתקופה  ₪ 2,200,000

לצורך חישוב ה- IRR יש לפתור את המשוואה הבאה: 

 
 

 איזה מהם  ; 200% -ו, 100%, 0%: פתרונות 3למשוואה
בעוד ההסכמה  , הוצעו פתרונות שונים לסוגיה? רלוונטי

  NPVעדיף פשוט להשתמש בקריטריון הכללית היא ש
56 

ניתן להשוות בין , מעבר לסוגיית הפתרונות המרובים
NPV ל- IRR ובפרט, במספר היבטים נוספים: 

NPV בעוד  ,מונחים כספייםמתייחס לIRR   מתייחס
בגלל ההבדלים  ;אחוזי תשואהלמונחים יחסיים של 

גבוה יכול להיות בעל   NPVפרויקט בעל , בקנה מידה
IRR  נמוך יחסית( גם במקרה זה כללNPV הנו עדיף) 

 

באופן כללי ,NPV ו- IRR   שניהם מסתמכים על אותה
 Discounted)הטכניקה של זרמי מזומנים מהוונים 

Cash Flows – DCF )ובמקרים רבים יהיו שקולים 
 

מומלץ להסתמך על , במקרים של סתירהNPV; י  "עפ
כקל   IRRמנהלים רבים מוצאים דווקא את , סקרים

 'שיעור תשואה'אולי בגלל קרבתו למונח , יותר להבנה
57 

עברנו על מונחים בסיסיים וכלים פיננסיים  :לסיכום
נגדיר ונכיר  ; בהם נעשה שימוש לאורך כל הקורס

 מונחים נוספים במידת הצורך תוך כדי התקדמות

 המלווים את נושאי הקורס הםהעקרונות המנחים: 

השימוש בערך נוכחי מאפשר  : ערך הזמן של כסף
 הכרה בעובדה כי כסף עתידי שווה פחות מהנוכחי

 

השקעות מורכבות מתזרימים  : חיבור זרמי המזומנים
חיוביים ושליליים פרוסים על פני זמן ניתנות להערכה  

 (ערך נוכחי נקי)תוך הבאת התזרימים למכנה משותף 

זרמי מזומנים מסוכנים שווים פחות  : סיכון ותשואה
מה  , ולכן ערכם הנוכחי יהיה נמוך יותר, מהבטוחים

 (נפרט בהמשך)שיבוא לידי ביטוי בגובה שער ההיוון 
58 

במהלך הקורס נעסוק בנושאים המרכזיים הבאים: 

 תשואה ותיאורית תיקי השקעות מודרנית, סיכון1.
 

 תיאוריות ומודלים לתמחור נכסים פיננסיים2.
 

 הנחת יעילות השוק וחקר מאורעות3.
 

 ניתוח שיעורי ריבית ואגרות חוב4.
 

 תהליכים ומודלים סטוכסטיים  5.
 

תכונותיהם  , ע נגזרים"סוגי ני, מושגי יסוד: ף"שוק מעו6.
 (עם דגש על אופציות)הבסיסיות ויסודות של תמחור 

 

כלים מודרניים לתמחור של נכסים ומידול שערי ריבית 7.
 ( לעיל 6 -ו 5יישום תובנות העולות ממסגרות הנושאים )

59 


