
  
 

    

  

  
  

: מרווחאופציות  שווי שיטות להערכת
והמודל הבינומי / מאמר  ירוב מרווחק

  בסדרה 1מס' 
  

  מאת: רועי פולניצר
  

הן  )Spread options( מרווחאופציות  .מרווחשונות להערכת שווי אופציות השיטות את הנסקור  סדרת מאמרים זוב

 נכסי בסיס. שלושהשניים או התזרים בפקיעה תלוי ב ןעבורש, )Rainbow optionsאופציות קשת (למעשה מקרה פרטי של 

הפרש בין על תזרים בהתבסס  המספקותמט"ח אופציות בשוקי סחורות, כמו נרחב מצויות בשימוש  מרווחאופציות 

להערכת שווי  הקירוב של קירק, נציג את ת מרווחואופצין במאמר זה נגדיר מה .בסיסנכסי  שלושהשניים או אפילו 

  .רווחמאופציות להערכת שווי  מרווח ואת המודל הבינומי התלת מימדי של רובינשטייןאופציות 

  

  אופציות מרווח

  :ינו בהתאמהה )putמכר () וcallהתזרים עבור אופציות רכש (, שני נכסי בסיסאופציית מרווח על עבור 

  

מתייחס  Crack -ה בתעשיית הנפט. ןבשל השימוש שלה ,crack spreads -כנקראות לעתים קרובות  אופציות מרווח

לבין נפט גולמי  ביןשהמרווח את בדרך כלל  מייצגיםאלה  מרווחיםו )crude oil( יהנפט הגולמם העתידיים על חוזיל

  שימוש בחשמל.להקשורים  למרווחיםמתייחסים  Spark spreads - נציין רק ש נפט לחימום. כמו למשל ,סחורה אחרת

  

  הקירוב של קירק

ל מודל בלק עהמבוסס  ,קירוב מנסחו חוזים עתידייםמרווח אירופאית על  הערכת שווי אופצייתב עוסק) 1995קירק (

  :בהתאמה )putמכר () וcallאופציות רכש (עבור שווי מספק ו ) להערכת שווי אופציות על חוזים עתידיים1976המקורי (
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  אשר:כ

  

  

 2הוא המתאם בין הוא  ρהינו מחיר המימוש,  S(. X( מחיר נכס כלליבור עשל קירק  העתידי המחיר החוזאת להכליל יתן נ

  הסיכון. ריבית חסרתהשיעור הוא  r - ורים אמוה כסי הבסיסנהתנודתיות של  איה σ, כסי הבסיסנ

  

  ןרובינשטיימימדי של - התלת בינומיהמודל ה

 ודותא ורסמו מאמרים רביםפלהערכת שווי אופציות,  תשיטה הבינומיאת ה ו) הציע1979ן (רובינשטייוקוקס, רוס שמאז 

  .בינומיות כאלו ואחרשיטות 

  

 4 -באשר משתמש  )1994ן (רובינשטיימימדי של -התלתהסריג מודל הוא בפרקטיקה בשימוש המצוי מודל מקובל יותר 

מתקבלות משתי הסתברויות אלו ל מנת להעריך את שווי האופציה בהתבסס על הסתברויות לעליה וירידה. ע םנפיע

    .זו עם זו מתואמותהתנועות בראוניות גיאומטריות 

  

  :ןההסתברויות שלנו הינן כדלקמ ,יכךפל

  

  :כאשר
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  :ינם כדלקמןהרובינשטיין ל שענפי העץ הבינומי  4

  

  

  מימדי-התלתבינומי הבין הקירוב של קירק לבין המודל  ההשווא

 cost of(הינתן שעלות הנשיאה בדומים, ביאים לשוויים מכי שני המודלים  חיתן להיווכנעל ידי יישום המודלים עצמם, 

carry(  כלומר  0 הניה מימדי-התלתבינומי ההמודל של)r = D .(  

  

כאשר נעשה  לית, גםשל שתי השיטות היא מינימ וטיתבסולאהכי השגיאה  יתן לראותנהנחות הבאות, בשימוש ידי ל ע

   תקופות זמן. 100 -ברק שימוש 
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  :רועי פולניצרמר  אודות

". מר פולניצר הינו בעל ניסיון מעריכי שווי בלתי תלויים –שווי פנימי משרד הייעוץ הכלכלי "מר פולניצר הינו בעליו של 

 בן באוניברסיטת השקעות ועדת של ראשי ומודליסט סיכונים כמנהלרב בתחום הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית, 

 השווי הערכות תחום , ראשבע"מ ועסקי פיננסי אקטוארי יעוץ עגן חברת של הוגן שווי תחום וראש סיכונים , מנהלגוריון

 הישראלית בבנקאות הסיכונים ניהול בתחום מחקר וכעוזר )ישראל Russell Bedford( רביד–רווה חשבון רואי במשרד

  .ליפשיץ ז"ל שילה ר"ד ה"ה של

 מודליסט פיננסי וכלכלי ,)QFV( מעריך שווי מימון כמותי ,)CFV( כמעריך שווי מימון תאגידיהינו מוסמך פולניצר מר 

)FEM( ,אקטואר סיכוני שוק )MRA( ,כאקטואר סיכוני אשראי )CRA( ,כאקטואר סיכונים תפעוליים )ORA( ,

לשכת מטעם  (PRA) וכאקטואר סיכונים פנסיוניים )LRA( כאקטואר סיכוני חיים, )IRA( כאקטואר סיכוני השקעות

הינו ומשמש גם כיו"ר ומנכ"ל הלשכה. כמו כן, מר פולניצר  )IAVFA( מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל

 וכמנהל סיכונים מוסמך )GARP( האיגוד העולמי למומחי סיכוניםמטעם  )FRM( מוסמך כמנהל סיכונים פיננסיים

)CRM(  האיגוד הישראלי למנהלי סיכוניםעל ידי )IARM( ,וארבעל ת B.A  ובכלכלה- M.B.A  במנהל עסקים עם

במימון בקורסים  ליפשיץ ז"ל שילה ר"ד ה"ה של עוזר הוראהושימש כ מאוניברסיטת בן גוריוןהתמחות במימון 

מרצה בקורסים , במכללה האקדמית אחווה בנגזרות וניהול סיכוניםמרצה בקורסים , במוסדות אקדמיים שונים ובנקאות

בניתוח ניירות ערך, מכשירים מרצה בקורסים וכ האקדמית אשקלוןבמכללה בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי 

  .בקורס הכנה פרטי לבחינות הרשות לניירות ערך לרישיון מנהל תיקים בישראל פיננסיים וניהול תיקים
  

  מעריכי שווי בלתי תלויים": –משרד הייעוץ הכלכלי "שווי פנימי  אודות

מספק שירותי ייעוץ כלכלי והערכות שווי של תאגידים,  וי בלתי תלויים"מעריכי שו –משרד הייעוץ הכלכלי "שווי פנימי 

ת מומחים מעת לעהמשרד מעסיק  .ודוחות כספיים נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסים מורכבים לצורכי עסקאות

חשבון, משרדי משרדי רואי חברות ציבוריות, חברות פרטיות,  , בין היתר,יםנמנ משרדלקוחות ה בין .ובתחומי עיסוק

  ייעוץ כלכלי וגופים פיננסיים.
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