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ם הטבעי של לוגריתהגישת  אקטואר:מיומנו של 
 לאמידת התנודתיות התשואות

המשמשת במודלים לחיזוי ובמודלים ( volatility) קיימים מספר דרכים לאמידת התנודתיות

 Log) התשואות של הטבעי הלוגריתם תלהערכת שווי אופציות. הגישה הנפוצה ביותר היא גיש

Returns Approach)ל נכסים נזילים . שיטה זו משמשת בעיקר לצורך חישוב התנודתיות ש

 באופציות פיננסיות. וסחירים, כמו למשל מניות 

 

דא עקא, לעיתים שיטה זו משמשת עבור נכסים סחירים אחרים, כמו למשל מחיר נפט או חשמל. 

או מחירים שליליים, מה שאומר  תזרימי המזומניםישנם לא ניתן להשתמש בשיטה זו כאשר 

היא המתאימה ביותר לחישוב התנודתיות של  בה רק על נתונים חיוביים. ולכן להשתמש ניתןש

נכסים סחירים. הגישה היא פשוט לקחת את סטיית התקן השנתית של הלוגריתם הטבעי של 

למעשה הנחת . הצפויה הנורמטיבית לתנודתיותאומדן סביר כהתשואות של נתוני סדרה עתית 

 בקירוב תתפלג הבסיס נכס של הצפויה הנורמטיבית התנודתיותשהעבודה המשתמעת מכך היא 

" על יותתנודת לחיזוי GARCH של מודליםראה את המאמר " .לסטיית התקן ההיסטורית בדומה

 מנת ללמוד יותר על חישובי תנודתיות מתקדמים.

 

 זו פתרון שיטת לפי: ההיסטורית התקן סטיית באמצעות הצפויה הנורמטיביתהתנודתיות  אמידת

 התנודתיות את נמדוד ובאמצעותה, הנכס מחירי של ההיסטורית התקן סטיית תחילה תימדד

 נערך נכס שלהתנודתיות  למדידת המסורתית בגישה .מחירי הנכס של הצפויה הנורמטיבית

 ההנחה הנכס, כאשר תשואת של עתית נתונים מסדרת שנמדדו היסטוריים בנתונים שימוש

 מדד היא התקן סטיית ex-post וכי, עצמו על יחזור העבר ניסיון כי היא זו שיטה בבסיסשעומדת 

 תצפיות יותר שנבחר ככל, גיסא מחד (.Brenner and Galai ,1984) העתידית התקן לסטיית טוב

 שלא יכולות רבות כה תצפיות זאת כנגד אך, יותר רב דיוק נשיג, התקן סטיית אמידת לצורך

 הסגירה במחירי להשתמש ממליץTompkins (1994 ). העתידיים הכלכליים התנאים את לשקף

, 365 אינו התנודתיות אמידת לצורך בשנה הימים מספר. האחרונים המסחר ימי בתשעים שנמדדו

 .בשנה המסחר ימי למספר קירוב, 255 אלא

 



 
 

 
 

 התקן בסטיית ים להערכת שווי אופציותבמודל השתמשלצורך הערכת שווי אופציות מקובל ל

 התפלגות על הגלומה האופציה ם החוזי שלחייה לאורך ביחס נורמטיבית( שנתי בחישוב שבועית)

 .חריגות תנועות בנטרול, השבועיות  המניה תשואות של נורמאלית-הלוג
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