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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 

בתמחור המותאם לסיכוןשיעור קודם עסק , לתזכורת; 
 הוסבר פיתוח חלופי של המודל לתמחור אופציות, בפרט

ל שימושים מעבר לתמחור אופציות"לגישת ההערכה הנ  ,
 (  טווח קצר ומבנה עתי)שערי הריבית במידול של , בפרט

ובפרט, מודל של שערי ריבית חייב לעמוד בדרישות בסיס: 
 (ח מדינה ונגזרות ריבית"לפחות לגבי אג)' היעדר ארביטראז•
 (לפחות בטווח ארוך)שערי ריבית נומינאליים אי שליליים •
 (לפחות בטווח ארוך)של שערי ריבית ( 7שיעור )חזרה לממוצע •
כגון יכולת מידול של עקום תשואה בעל צורות  , דרישות טכניות•

ישימות  ; אפשרויות מעקב ובקרה; (מתהפך, יורד, עולה)שונות 
 ף"תיאום עם שוקי מעו; (תקפות היסטורית, חילוץ פרמטרים)
 בהקשר לשערי ריביתגישת נטרול הסיכון להלן נציג את: 

נפרט אודות גישת שינוי מידה ונרחיב  , נגדיר מסגרת כללית
 ( Vasicek ,HW ,CIR)מבנה עתי  ליישומים ומודלים של

 בבחינה אמפירית של בחלקו השני של השיעור נדוןS&B 
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י מודל דיפוזיה "שער הריבית ניתן לאפיון ע, באופן כללי
 בעל גורם סטוכסטי יחיד( 7שיעור ) מרקובשהוא תהליך 

תהליך סטוכסטי של שער הריבית  –נקודת המוצא למודל •
 מהסוג הבא( שער ספוט של טווח קצר) r(t)חסרת הסיכון 

dr(t) = a(t,r(t))dt + b(t,r(t))dW(t), כאשר: 
a(t,r(t))  של שער ריבית לטווח קצר מרכיב המגמה הנוr(t) 
b(t,r(t))  של שער ריבית לטווח קצר מקדם דיפוזיה הנוr(t) 
W(t)  מידה פיזית הנה תנועה בראונית סטנדרטית תחתP 

בפרט " )מוצרי ריבית"בשוק ' שיקולי היעדר ארביטראז1.
בדרך  , ח"מודל לתמחור אגמאפשרים פיתוח של ( ח"אג

  דומה לדרך פיתוח נוסחת בלק ושולס לתמחור אופציות
, להשוואה ;מידה מנטרלת הסיכוןהנה התוחלת תחת  Ẽכאשר   

 4 ומודל בינומי   S&Bשל נוסחאות ' מנטרלת הסיכון'ראו פרשנות 

אפס  -ח תלוש"אגשל  t -מחיר ב→ 
  Tומועד פירעון $ 1ערך נקוב  בעלת

 וההיגיון שמאחוריההמבנה של נוסחת התמחור נציין את:  
 שער רציף לאורך תקופהt1+t2 י "מחושב עet₁et₂=et₁+t₂   ומכאן

 (  כסכום רציף)י האינטגרל "ע( י הגדרה"עפ$ 1)היוון הערך הנקוב 
ח "בעוד שאג, מבטיחה תקבול וודאי( חסרת סיכון)ח מדינה "אג

 P̃תחת מידה מנטרלת הסיכון  תוחלתי "מתומחרת עפ קונצרנית
  הנחת התפתחות הריבית כתהליך מרקוב הופכת את היסטוריית

 r(t) -התניית התוחלת בומכאן , ללא רלוונטית tהתהליך לפני 

 של  אין צורך בידיעת המבנה העתי ', בהיעדר ארביטראזנציין כי
להסברים   6ראו שיעור , להבהרה) t  ≤u  ≤Tשערי הריבית עבור 

 (שערי ריבית ספוט ופורוורדאודות מבנה עתי הקשר הבסיסי בין 
הפעלת הנוסחה, בפרט, השאלה הבאה היא יישום המודל  ,

 תחת מידה מנטרלת סיכון  r(t)לאפיין את ולשם כך נידרש 
מאפשר   הפיזיתח תחת מידת ההסתברות "ניתוח של אג2.

 (market price of risk)מחיר הסיכון בשוק הגדרת מונח 
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אפס  -ח תלוש"של אג t -מחיר ב→ 
  Tומועד פירעון $ 1בעלת ערך נקוב 

 אםr(t) אזי גם , הנו תהליך סטוכסטיB(t,T)   מהווה
 מהסוג הבא SDEי "תהליך סטוכסטי הניתן לתיאור ע

dB(t,T) = B(t,T)[m(t,T)dt + s(t,T)dW(t)], כאשר: 
m(t,T)  ח"של מחיר אג( יתכן וסטוכסטי)הנו מרכיב המגמה 

s(t,T)  ח"של מחיר אג( יתכן וסטוכסטי)הנו מקדם דיפוזיה 

W(t)  מידה פיזית הנה תנועה בראונית סטנדרטית תחתP   

,  ח"הנה תוחלת שיעור העלייה במחיר האג m(t,T), מכאן•
 (0תוחלת  dW(t)למרכיב )לאורך זמן תשואה צפויה קרי 

 מחיר הסיכון בשוק(market price of risk )י"נתון ע 
γ(t,T) = [m(t,T) - r(t)]/s(t,T), כאשר: 

 הגורםγ(t,T)  תוספת תשואה מעבר לריבית חסרת  מהווה
 (s(t,T)ליחידת מקדם דיפוזיה )תנודתיות  ליחידת, הסיכון

י"ח במסגרת זו נתונה ע"של אגפרמיית הסיכון , מכאן: 
γ(t,T)s(t,T) = m(t,T) - r(t) 6 
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(  6דומים לאלו שהובאו בשיעור )' שיקולי ארביטראז3.
מחיר הסיכון הגלום  , tמצביעים על כך שבכל זמן נתון 

 :ח עם מועדי פירעון שונים חייב להיות זהה"במחירי אג
γ(t,T1) = γ(t,T2) = γ(t,T3) = … = γ(t)   לכל Ti >t 

 לביצוע שינוי מידהניתן להשתמש בהגדרת מחיר הסיכון  : 
 dB(t,T) = B(t,T)[m(t,T)dt + s(t,T)dW(t)] 

= B(t,T)[{r(t) + γ(t)s(t,T)}dt + s(t,T)dW(t)] 
= B(t,T)[r(t)dt + s(t,T){dW(t) + γ(t)dt}] 
= B(t,T)[r(t)dt + s(t,T)dW ̃(t)] 

המשתמשת בריבית חסרת  , עברנו להצגה של תהליך חדש
הסיכון ובתנועה בראונית סטנדרטית תחת מידה מנטרלת  

dW: (מידה שקולה) P̃הסיכון  ̃(t) = dW(t) + γ(t)dt 
שינוי מידה ביצענו כאן , למעשה(מ- P ל- P̃ )  שתוצאתו הנו

 r(t)לריבית חסרת סיכון  m(t,T)שינוי של מרכיב המגמה 
 תחתP̃ , מגמת כל נכס סחיר שמחירוX(t)  הנהX(t)r(t) 7 

 טרנספורמציה על תהליך שינוי המידה שביצענו כופהr(t); 
 : Pנעקוב באופן מפורש אחר השינוי ביחס למידה הפיזית  

  dr(t) = a(t,r(t))dt + b(t,r(t))dW(t) 
= a(t,r(t))dt + b(t,r(t))[dW ̃(t) - γ(t)dt] 
= {a(t,r(t)) - γ(t)b(t,r(t))}dt + b(t,r(t))dW ̃(t) 
= â(t,r(t))dt + b(t,r(t))dW̃(t) 

 â(t,r(t)) = a(t,r(t)) - γ(t)b(t,r(t))כאשר  
 התוצאה היאSDE עבורr(t)   תחת מידה מנטרלת הסיכון

P̃ ,ל משמש לחישוב"הנ, ח"ובמסגרת המודל לתמחור אג 
 
 
 חשוב לציין כי מידה מנטרלת הסיכוןP̃ נקבעת על סמך: 

   -ו ,Pהסתברות פיזית המוגדר תחת מידת   r(t)מודל של1.

 8 ח כלשהי"אגשל  SDEמתוך ' חילוץ'שניתן למחיר הסיכון 2.

 ←מידה פיזית 

 ←מידה מנטרלת הסיכון 

שני סוגים עיקריים של יישומים פרקטייםל "לגישה הנ: 
מחירי   ;Pתחת  r(t)אפיון דינאמיקת אפשרות אחת היא 1.

מודל תמחור תחת מידה מנטרלת הסיכון  + ח נצפים "אג
P̃ = >מעבר ל- P  תוך שימוש במחיר הסיכון בשוקγ(t,T) 

י הצגה חלופית של  "עפח "תמחור אגאפשרות נוספת היא 2.
הדרך שמשתמשת במחירי מצבים  , תמחור מנטרל הסיכון

(state price deflators/pricing kernels , 11שיעור) 
 מחירי המצבים"הגישה מסתמכת על "A(t)   שמאפשרים

 י"עפ, אפס תחת הסתברות פיזית-ח תלוש"תמחור של אג
B(t,T) = E[A(T)|Ft]/A(t) 

מגדירים את תהליך הדיפוזיה , לשם כךA(t)   תחת מידת
 (7שיעור , ראו להשוואה תהליך הנדסי) Pהסתברות פיזית 

dA(t) = μA(t)A(t)dt + σA(t)A(t)dW(t) 
 יכולים להיות סטוכסטיים σA(t) -ו μA(t)כאשר מקדמים  
 חישובA(t)  לכלt  תמחור לפי נוסחת מאפשרB(t,T) 9 לעיל 

דטרמיניסטינניח תהליך  : דוגמא A(t) בעל פרמטרים: 
μA(t) = -c, σA(t) = 0 (ללא תנודתיות, מגמה קבועה) 

 ?ח בכל רגע נתון"ומהו ערך האג A(t)מהו מחיר המצב 
במקרה זה התהליך הנו פשוט: פתרון:dA(t) = -cA(t)dt  

 :לפיה, (לא סטוכסטית) רגילהזוהי משוואה דיפרנציאלית  
[d/dt]lnA(t) = -c ⇐ [1/A(t)][dA(t)/dt] = -c 

 :על שני האגפים ונקבל tנפעיל אינטגרציה לפי  
 lnA(t) = -ct + k ⇐ A(t) = ae-ct ( כאשרa = ek קבוע) 

 נפעיל כעת נוסחהB(t,T) = E[A(T)|Ft]/A(t) ונקבל: 
B(t,T) = E[ae-cT|Ft]/ae-ct 

 :ומכאן, tהנו דטרמיניסטי וידוע עבור כל  A(t)נזכור כי 
B(t,T) = ae-cT/ae-ct = e-c(T-t)  

ח"זהו ערך מהוון של תקבול אג: נציין כי התוצאה צפויה  ;
 תהליך פשוטה להגדרתהפעלת השיטה כאן פשוטה הודות 
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 תמחור  ניתן להראות כי גישת מחירי המצבים מאפשרת
הקושי ביישום הוא   ';ח תחת הנחת היעדר ארביטראז"אג

 הנו מורכב   A(t)כאשר התהליך  E[A(T)|Ft]בחישוב של 
ניתן להראות כי שימוש בהגדרת התהליך  , מעבר לכך

dA(t) = μA(t)A(t)dt + σA(t)A(t)dW(t) 
 :מאפשר הסקת המסקנה הבאה לגבי ריבית חסרת סיכון 

r(t) = -μA(t)   
 מקדם " הגיוני"מכאן שבמודלμA(t) חייב להיות שלילי ;

מרטינגל חיובי -הנו סופר A(t)התהליך : משמעות הדבר
 (T -ו tלכל ) E[A(T)|Ft] A(t) <: כלומר, Pתחת מידה 

יש לזכור כי גישת המידול הזו של שערי הריבית  , לבסוף
 שקולה לגישת התמחור המותאם לסיכון שהוצגה קודם

בשני המקרים משתמשים במסגרת ניתוח שאינה תלויה  •
 P̃ -ל P -י שינוי מידה מ"מנוטרל עהסיכון  ;בשנאת סיכון

 Radon-Nikodym derivativeהנו  dP/dP̃היחס , כזכור•
11 

אך אותה המסגרת  , עד כה עסקנו בשער ריבית לטווח קצר
קרי שערים   ,מידול המבנה העתי של שערי ריביתמאפשרת 
 :מודלים עיקריים הם; ח כתלות בזמן לפירעון"ומחירי אג

הומוגני   ,מודל פשוט של חזרה לממוצע – Vasicekמודל 1.
;  (בטווח ארוך)שער הריבית מונח כקבוע בממוצע : בזמן

 חוסר גמישות ואפשרות של שערים שליליים  : חסרונות
  Vasicekהוא הרחבת מודל White-Hull (HW )מודל 2.

;  שער ריבית ממוצע משתנה: למודל בלתי הומוגני בזמן
 גמישות  : יתרון, אפשרות של שערים שליליים: חסרון

הוא שכלול מסגרת  Ross-Ingersoll-Cox (CIR )מודל 3.
Vasicek למודל שבו שערי ריבית לעולם אינם שליליים  ;
 חוסר גמישות יחסי, מורכבות גבוהה יותר: חסרונות

להלן נסקור בקצרה את דינאמיקת ה- r(t)  במודלים הללו
 (τ = T-t)ונערוך השוואה בין השלכות עבור המבנה העתי 

נתייחס לכך  ;המודלים הנם בעלי גורם סטוכסטי יחיד
 ונציין יתרונות וחסרונות יחסיים של מודלים מורחבים  

12 
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 מודלVasicek תחת , מניח תהליך שער הריבית הבאP̃: 
dr(t) = α[μ - r(t)]dt + σdW ̃(t) 

מסמן תנועה בראונית סטנדרטית תחת מידה   W̃(t)כאשר  
 הנו פרמטר קבוע ובעל סימן חיובי  α-ו P̃מנטרלת הסיכון 

(7שיעור )אולנבק מורחב -אורנשטייןל מהווה תהליך "הנ  ;
 חוזר לממוצע r(t)חיובי מבטיח כי בטווח ארוך  αפרמטר 

  סטיות מהממוצע בטווח קצר נובעות מתגובת שער הריבית
Wלמרכיב החדשות  ̃(t) , י "התגובה נקבעת עפועוצמתσ 

ח"הגדרת התהליך מאפשרת פיתוח נוסחאות לתמחור אג  ;
וכעת נציין כי הן קובעות את  , נציג את הנוסחאות בהמשך

 "(ח"עקום אג)"י הזמן הנותר לפירעון "מבנה המחירים עפ
בעיקר ; המודל הנו אחד הפשוטים וסובל ממספר חסרונות

 שער ריבית שליליואפשרות של ( להלן)חוסר גמישות אלו 
 הסתברות של שער ריבית שלילי נמוכה בגלל  ', רגיל'במצב

 בטווח קצר החיסרון הנו זניח יחסיתחזרה לממוצע ולכן 
13 

 מודלWhite-Hull  מהווה הרחבה של מודלVasicek  
,  הנו מודל בלתי הומוגני בזמן HW; בהקשר לגמישותו

 :P̃תחת מידה שקולה , ומניח תהליך שער הריבית הבא
dr(t) = α[μ(t) - r(t)]dt + σdW ̃(t) 

Wכאשר   ̃(t) -  תנועה בראונית סטנדרטית תחתP̃,α    הנו
 t -ב" מקומי"הנו ממוצע  μ(t) -פרמטר בעל ערך חיובי ו

  המודל מניח חזרה לממוצע אך גם מאפשר לממוצע עצמו
 הנחה מציאותית למדינראה כי זוהי , בפועל; להשתנות

 המודל ניתן להרחבה נוספת עבור תנודתיות משתנהσ(t)   
 גמישותו היחסית שלHW מקנה למודל יתרונות חשובים: 
 הנצפים במציאותהתאמה מדויקת יותר של מודל לנתונים •
 ח"לכלים כגון אגערך הוגן מדויק יותר קביעת , כתוצאה•
מודל , עם זאתHW  סובל מאותו החיסרון כמו מודל

Vasicek ,14 שערי ריבית שלילייםאפשרות של , דהיינו 

 מודלRoss-Ingersoll-Cox (CIR )  הנו מודל הומוגני
 :P̃תחת מידה , בזמן אשר מניח תהליך שער הריבית הבא

dr(t) = α[μ - r(t)]dt + σ√r(t)dW̃(t) 
הנו    P̃,αתנועה בראונית סטנדרטית תחת  - W̃(t)כאשר  

 (Vasicek -כמו ב)הנו קבוע  μ -פרמטר בעל ערך חיובי ו
בדומה ל- Vasicek , מודלCIR   אינו גמיש מספיק כדי

המודל נועד  , אולם; לאפשר שינויים במגמה הממוצעת
 שערי ריבית שליליים: לפתור בעיה אחרת שהוזכרה לעיל

נציין את מבנה המודל ודינאמיקה צפויה של , בפרטr(t): 
 μחזרה לממוצע מבנה מקדם המגמה מבטיח , כמו קודם•
;  r(t)√ -באופן פרופורציוני למקדם תנודתיות עולה , אולם•

 :שתי השלכות μ -מתחת ל r(t)לירידה של , כתוצאה מכך
 מחזיר את התהליך לממוצעחיובי  α[μ - r(t)]מרכיב מגמה 1.
 r(t) 15-ומוריד את מידת המשך הירידה ביורד  σ√r(t)המקדם 2.

מודל , בתנאים מסוימיםCIR שער ריבית חיובי מבטיח  ;
י  "ניתן להראות כי אם פרמטר התנודתיות חסום ע, בפרט

σ2 ≤ 2αμ, התהליך לעולם אינו מגיע לערכים שליליים 
 הגדרת התהליךCIR  מאפשרת פיתוח נוסחאות למחירי

הנוסחאות קובעות את  , Vasicekבדומה למודל ; ח"אג
 (ח"עקום אג)י הזמן הנותר לפירעון "מבנה המחירים עפ

 בהשוואה למודלVasicek , מודלCIR   מביא לנוסחאות
להלן נוסחאות  ; אך עדיין ניתנות למעקבמורכבות יותר 
 (:ללא הוכחות) CIR -ו Vasicekי "ח עפ"של תמחור אג

 B(t,T) = ea(τ)-b(τ)r(t) ,τ = T-t: המחיר בשני המודלים 
 CIRבמודל                 Vasicekבמודל : כאשר 

16 

 כל המודלים שהוצגו לעיל הנם מודלים של שער ריבית
 :המגבלות הנובעות מכך הן ;בעלי גורם סטוכסטי יחיד

אם  , בפרט ;"זמן אמת"חוסר עקביות מסוים עם תופעות 1.
ח  "השינויים במחירי אג, גורם סטוכסטי היה בפועל יחיד

 ובפועל זה לא נכון, היו מתואמים לגמרילטווחים שונים 
ח לטווח קצר וארוך אף "השינויים במחירי אג, לעתים

 דבר שמרמז על גורמים סטוכסטיים נוספים ,מנוגדים
יחסית  תקופות ארוכות נתונים היסטוריים מצביעים על 2.

של שערי ריבית גבוהים או נמוכים ותנודתיות גבוהה או 
 גורמים סטוכסטיים נוספיםעוד דבר שמרמז על , נמוכה

 בפרט   ,השלכות חשובות בתחום ביטוחלתופעות הללו
 ניהול סיכונים/לגבי תמחור חוזים לטווח ארוך ומידול

כגון אלו הקשורים  )ע נגזרים מורכבים "תפעול יעיל של ני
מחייב מידול שיכיר בתופעות מהסוג  ( למספר שערי ריבית

 (שוניםחוסר מתאם בין שערים כלומר )לעיל  1 -המוזכר ב
17 

 יתרונות של נגישות  בעלי גורם סטוכסטי יחיד למודלים
 ויכולת מעקב אחר נכסים פשוטים בטווח קצר יחסית

 (  אופציות אקזוטיות)במקרה של נכסים נגזרים מורכבים
 (multifactor)מרובי גורמים /במודלים מורחביםיש צורך 

  דוגמא בסיסית ואופיינית למודל מרובה הגורמים מהווה
י "המוגדר ע ,בעל שני גורמים סטוכסטיים Vasicekמודל 

dr(t) = αr[m(t) - r(t)]dt + σr1dW ̃1(t) + σr2dW ̃2(t)  
 dm(t) = αm[μ - m(t)]dt + σm1dW ̃1(t) 

Wכאשר   ̃1(t) ו- W̃2(t)  הם תהליכי וינר סטנדרטיים בלתי
חוזר לממוצע   r(t)ניתן לראות כי תהליך  ;P̃תלויים תחת 

m(t), כאשר ממוצע זה מהווה בעצמו תהליך סטוכסטי 
י הנוסחה"ח במודלים הללו ניתנים לחישוב עפ"מחירי אג: 

 הגורם שהתווסף
 בתהליך המורחב

18 
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 מודלים מורחבים ניתנים לפיתוח והתאמה לפתרון בעיות
שאינם  מגוון רחב של מודלים ייחודיים קיים ; ספציפיות

 בהכרח מתאימים לפתרון של שאלות מתחומים אחרים
המודלים שפותחו לצורכי תפעול של נכסים נגזרים  , בפרט

 טווח ארוךלא בהכרח מתאימים לניהול נכסי לטווח קצר 
נציין כי כל המודלים שהוזכרו לעיל הנם מודלים  , לבסוף

גישת מידול נוספת  ;שערי הריבית לטווח קצר בלבדשל 
 (6שיעור )שערי פורוורד משתמשת בתהליך איטו למידול 

 זוהי גישתHeath-Jarrow-Morton (שלא נעסוק בה) 
 הריבית ומבנה עתישערי לסיכום הפרק של מידול: 

ח  "ככלי מעשי לתמחור אגבגישת נטרול הסיכון הכרנו 1.
 (בעל גורם סטוכסטי יחיד)תחת מודל שערי ריבית כללי 

,  Vasicek)של שערי הריבית במודלים ספציפיים הכרנו 2.
CIR ,HW )וסקרנו יתרונות וחסרונות של מודלים אלו 

 19 להרחבות אפשריותוהתייחסנו מודלים שונים השווינו בין 3.

לתמחור המותאם לסיכוןהכרנו במבוא : לסיכום הנושא, 
השלבים שמהווה תוצאה   5תוך סקירה כללית של שיטת 

 מרכזית בתיאוריית התמחור של נכסים פיננסיים נגזרים
  ראינו כי גישה מודרנית זאת מאפשרת הגדרה של מונח

פתרון בעיית פרמיית הסיכון ; "מידה מנטרלת הסיכון"
 מהווה דוגמא אופיינית ליישום של שיטת המרטינגלים

 מהווה לכשעצמה תחום רחב וחשובתיאוריית מרטינגלים  ,
בשילוב עם כלים נוספים ותחת הנחת היעדר  )שתובנותיו 
 ניתנות ליישום בתמחור של נכסים נגזרים( 'ארביטראז

  הרחבת גישת מידול בינומית ויישום שיטת המרטינגלים
כאשר פתרון , מחייבים מידול התנהגות של נכס הבסיס

 :PDEללא פתרון בעיית התמחור מתאפשר בגישה זו 
 המקבילה למודל בינומיאופציות ניתנות לתמחור בשיטה 
ניתנות  ( מכשירים פיננסיים קשורים, וכתוצאה מכך)ח "אג

 20 שינוי מידה והפעלת מחירי המצביםלתמחור תוך ביצוע 

An Empirical Examination of the Black-
Scholes Call Option Pricing Model 

21 

נוסחת המודל : תזכורתS&B לתמחור אופציות 

 

 
 

  
 

 

 

 הנם( הניתנים לזיהוי ישיר) הידועיםהגורמים  : 

S ,E ,T ,ו- rc 

ה- σ  י  "עפ)הנה התנודתיות של נכס הבסיס
 (סטיית תקן של תשואת נכס הבסיס, הגדרה

עד כמה מצליח המודל לנבא מחירי שוק: שאלה? 
22 

 להלן נסקור עבודת מחקר שעסקה בבחינתS&B ,מאת 
 

 James D. Macbeth & Larry J. Merville  

(M&M) 

כותרת המאמר 
 

 An Empirical Examination of the Black-
Scholes Call Option Pricing Model 

 

המאמר פורסם ב- 

 The Journal of Finance, Vol. 34, No. 5 (Dec., 
1979), pp. 1173 - 1186 

23 

י המחברים"מטרות המחקר עפ: 
 

בחינה תיאורית של מחירי אופציות 1.
call  נצפים והשוואתם למחירים

 S&Bי נוסחת המודל "המנובאים ע
 

על פני  ( 1) -ניתוח הסטיות הנצפות ב2.
 ממדים שונים המאפיינים את האופציה

 

לביצועיי  ( 2) -ו( 1) -השוואת התוצאות ב3.
 (  ברמה תיאורטית)מודלים חלופיים 

24 
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לפי המספור בשקפים שלנו( 27)זוהי נוסחה : הערה ;
 למניעת בלבול, נוסיף כוכביות לנוסחאות המאמר

  הסימונים במאמר שונים במקצת מהסימונים בהם
 :עם הבדלים הבאים, השתמשנו בשיעורים הקודמים

 τי אות יוונית "מסומן במאמר ע Tהזמן לפקיעה •

 Xי "מסומן במאמר ע Eמחיר מימוש האופציה •

 rי "מסומן במאמר ע rcשער ריבית חסרת סיכון •
25 

של המודל " בעייתי"המחקר מתמקד במשתנה הS&B  ,
 :לתזכורת. תנודתיות התשואה של נכס הבסיס, דהיינו

 כסטיית התקן של תשואת נכס תנודתיות מוגדרת
 (σ)י סיגמא "ומסומנת ע ,הבסיס בכל רגע נתון

 ערכו אינו ניתן לזיהוי המשתנה הוא בעייתי כי
 לעומת ערכיהם של שאר משתני המודל, ישיר

י אחת ההנחות של המודל "עפS&B ( 2הנחה)  ,
 המשתנה מונח כקבוע לכל אורך חיי האופציה

 משתנה על  מחקרים הראו כי שונות התשואה של מניות
ניתן לאפיין את  , בפרט. בסתירה להנחת המודל ,פני זמן

 שונות משתנהמ עם תוחלת קבועה אך "תשואת מניה כמ
26 

למודל : תזכורתS&B חלק מהן מתקיימות   ,מספר הנחות
וחלק ניתן לשחרר ( כגון התפלגות התשואה)ברמה סבירה 

 (כגון דיבידנד)או להתאים את המודל למצב הקיים בפועל 

לא כל ההנחות מאפשרות הפרה או התאמה, אולם  ;
שונות התשואה מונחת קבועה על פני   2י הנחה "עפ, בפרט
הנחה זו היא חיונית והפרתה עלולה לפגוע בכוח  –הזמן 

 לכן כדאי לבחון את ההנחה הזו  ; ההסבר של המודל

ניתן לאמוד תנודתיות   ,תנודתיות גלומהבגישת : תזכורת
  σעבור  S&Bהמודל " פתרון"י "נוכחית של נכס הבסיס ע

  בשיטה זו ניתן לעקוב אחר אופציה מסוימת על פני הזמן
 (2ובכך לבחון את הנחה )עבור ימים עוקבים   σולחשב את

27 

אפשר בכל , ל"פרט לחישוב הסדרתי הנ :שאלה מקדימה
אופציות שונות  הגלומה במחירי   σ-רגע נתון לאמוד את ה

בעלות נכס בסיס וזמן לפקיעה זהים אך מחירי מימוש  
 ?מדוע –רעיון בעל משמעות לא טריוויאלית וזהו , שונים

  מכיוון ואם לא נקבל שונות זהה של תשואת המניה עבור
ניאלץ , (מה סביר להניח שיקרה)כל האופציות שנבדוק 

 :לבחור מבין שתי האפשרויות הבאות( לכאורה)

 (על אף הצלחתו האמפירית)אינו נכון  S&Bאו שהמודל •

" שונויות"או שלאותה התשואה בכל רגע נתון יש מספר •
 (מסקנה בעייתית לאור משמעותה המפוקפקת)שונות 

ולפיכך  , שתי האפשרויות לעיל נראות בעייתיות למדי
 ל"בהמשך נצטרך לחפש דרך התמודדות עם השאלה הנ

28 

הכיל מחירי נעילה יומיים של אופציות  מדגם האופציות
call שנסחרו ב- CBOE ,הכתובות על מניותיהן של: 

1) American Telephone and Telegraph (ATT) 

2) Avon Products (AVON) 

3) Eastman Kodak (ETKD) 

4) Exxon (EXXN) 

5) International Business Machines (IBM) 

6) Xerox (XRX) 

31/12/76עד  31/12/75 -מ: טווח הזמן של נתוני המדגם 

התשואה על : ריבית חסרת סיכוןTB (ח ממשלתית"אג) 

 כל הנתונים נאספו מתוך דיווחיWall Street Journal 
29 

התמקדו החוקרים במשתנה הבעייתי של , בשלב הראשון
מ לבחון האם יש במקרה הספציפי הזה בסיס  "ע, המודל

 אינה מתקיימת S&Bשל המודל  2הנחה לטענה שלפיה 
 

 תנודתיות גלומה החוקרים פעלו בגישת(IV :)  השונות
במחירי אופציות חושבה תוך הצבת המשתנים   הגלומה
 σופתרון עבור ( 1)*אל תוך המשוואה , Cכולל , הנצפים

 

 (  אלגוריתם מחזורי)בשיטה נומרית החוקרים השתמשו
 σלפתרון המשוואה שאינה ניתנת לפתרון אנליטי עבור 

 

להלן דוגמא לסדרת ערכי ה- σ   שנתקבלו עבור אופציות
 (במאמר Table 1 -זהו חלק מ) IBMהכתובות על מניית 
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י חודש פקיעה  "מחזורים של אופציות המסומנים ע 4כ "בסה
 (האופציות של אפריל כבר פקעו בתאריכים המוצגים, לעיל)

  ניתן לראות כי בכל יום נסחרו אופציות בעלות מחירי מימוש

 ( callעבור  X – S)כלומר בעלות עומק בכסף שונה , שונים
31 

S X 

 ניתן לראות כי ערכיIV  משתנים מיום ליום( עבורX נתון) 

 ניתן לראות כי ערכיIV ובאופן  , בתוך כל יום משתנים גם כן
 יורדים עם עליית מחיר המימוש של האופציה: מאוד שיטתי

ל נצפות עבור כל האופציות שנבחנו במחקר"התופעות הנ 
32 

 נתבונן במודלS&B (לא מתוך המאמר, תרשים עזר:) 

 

33 

 אופציה
C 

 משתנים
S    τ 

 פרמטרים

σ   r   X 

מניית  
 בסיס

  נניח שתי אופציות כתובות על אותה מניה
;  (זהים  τ-ו S ,r)ובעלות זמן לפקיעה זהה 

נניח כי אופציה אחת נמצאת בתוך , אולם
 (X1 < X2)הכסף והשנייה מחוץ לכסף 

האם : שאלהσ תהיה שונה בשתי האופציות? 

ה: שיקול אינטואיטיבי- σ  ולא קשורה למניה
 אין סיבה שתהיה שונהנראה כי לאופציה ולכן 

 ובאופן עקבי עם השאלה  )בניגוד לשיקול האינטואיטיבי
,  משתנה IV -נראה כי ה, (המקדימה שנשאלה קודם לכן

קיים קשר בלתי צפוי , כלומר, כאשר השינוי הוא שיטתי
 ?מהו כיוון הקשר; IV -בין עומק האופציה בכסף ל

34 

עומק בכסף 
 ;(X – S)הנו 
 קבוע Sאם 

 אז, עולה X-ו
(X – S )יורד, 

 יורדת IVגם 
   

 קשר ישיר
 (בלתי צפוי)

תנודתיות גלומה לבין עומק  קיים קשר בין , כלומר
 S&Bוקשר זה אינו נובע מן המודל  ,האופציה בכסף

הזמן לפקיעת בין : נראה כי קיים קשר נוסף, כמו כן
 :החוקרים זיהו מגמה הבאה, בפרט. IVהאופציה לבין 

 לאופציותITM  ה, זמן קצר לפקיעהבעלות- IV  
מזו  גבוהה יותר נוטה להיות ( התנודתיות הגלומה)

 של אופציות דומות בעלות זמן לפקיעה ארוך יותר

 לאופציותOTM  ה, זמן קצר לפקיעהבעלות- IV  
מזו  נמוכה יותר נוטה להיות ( התנודתיות הגלומה)

 של אופציות דומות בעלות זמן לפקיעה ארוך יותר

 השתנותה שלIV  2הפרה של הנחה עם הזמן מצביעה על 
של ההפרה מרמזת על שיטתיות   השיטתיות; של המודל

 35 אפשרית בסטיות של ניבויי המודל לעומת המציאות

במונחים של תרשים העזר: 

 

36 

 אופציה
C 

 משתנים
S    τ 

 פרמטרים

σ   r   X 

מניית  
 בסיס

קשריםהבחינה האמפירית מגלה : מסקנה  
 במודל הנבחן אשר קיומם אינו מובן מאליו

הקשרים בין : הערהIV  לזמן לפקיעה נצפים
אינם תמיד  אך , עבור כל האופציות שנבחנו

ובפרט   ,שיטתיים וחזקים באותה מידה
 לפקיעה נמוכים מחודש  נחלשים עבור זמנים 
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השתנותה של , כאמורIV   מצביעה על הפרת אחת
בין לצפות להבדלים שיטתיים וניתן , מהנחות המודל

 י המודל"מחירים נצפים בפועל למחירים המנובאים ע

 התופעה לא נתגלתה לראשונה במחקרM&M ,  אלא
 Fisher Blackבפרט בעבודותיו של , תוארה קודם

 תוך  ,לכמת את הבדלי המחיריםהמטרה הנוכחית היא
; ניצול הקשר הנצפה בין תנודתיות לבין הזמן לפקיעה

וערכה , מדובר בתנודתיות גלומהאולם יש לשים לב כי 
 מחושב תוך הנחת שוויון בין מחירים נצפים למנובאים

 הניחו כי המודל מתמחר נכון אופציות החוקריםATM 
שלהן   IV -והשתמשו ב ,יום לפקיעה 90בעלות לפחות 

 37 (אך בפועל יש לה בסיס, הנחה שהוצגה כשרירותית)

אופן שימוש בנתוני המדגם לצורך השוואה בין מחירים: 

 

38 

 מדגם כולל
X1 C1(market) 
X2 C2(market) 

… 

 שימוש בחלק מהנתונים בלבד לחישובIV,   ושימוש
,  בשאר המדגם S&Bבערך המתקבל לחישוב מחירי 

 מאפשר השוואה בין מחירי המודל למחירים בפועל

 שימוש בכל המדגם לחישובIV ,   ושימוש בערך המתקבל
 Cmarket= Cmarketמביא לתוצאה , S&Bלחישוב מחירי 

σ    גלומה 
IV1 

IV2 

… 

 S&Bמחירי 
C1(market) 
C2(market) 

… 

σ    גלומה 
IV1 

  
  

 S&Bמחירי 
C1(market) 

C2(B&S) 
… 

 מדגם כולל
X1 C1(market) 
X2 C2(market) 

… 

 בניגוד להנחת  עם הזמן ראינו כי התנודתיות משתנה
שתי  ; של האופציהעל פני מחירי מימוש וגם , המודל

התופעות הללו ידועות היטב ונחקרות היום תוך שימוש  
 M&Mבטרמינולוגיה מודרנית שאינה מופיעה במחקר 

 

  השתנות התנודתיות על פני מחירי מימוש של האופציה
 volatility smileי המבנה המכונה כיום "מתוארת ע

 

  השתנות התנודתיות על פני הזמן לפקיעת האופציה
 או, "המבנה העתי של תנודתיות"י "מתוארת ע

 volatility term structure 

 הצגת ההשתנות על פני שני הממדים בוזמנית במרחב
 volatility surfaceתלת ממדי יוצרת מבנה המכונה 

39 

התכונות והמקורות של תופעות ה- volatility smile ו- 
volatility term structure י  "נחקרות היום לעומק ע

ותיאוריות שונות הוצעו בדבר  , חוקרים מובילים בתחום
 לתופעות הללו   סיבות אפשריות 

 

הבדלי ה, י חוקרים אחדים"עפ, בפרט- IV   על פני מחירי
מנזילותו הנמוכה  נובעים ( volatility smile)המימוש 

אחרים סבורים כי התופעה  ; OTMשל מסחר באופציות 
העקמומיות של התפלגות התשואה  ל קשורה למידת "הנ

 (skewness of return distribution)של מניית בסיס 
 

התופעות בפני עצמן מהוות נושא מחקרי פופולארי  ;
 S&Bעסקו בהשלכותיהן לגבי  M&M, בהקשר הנוכחי

40 

 במונחי הנתונים של מחקרM&M ,לשם הדגמה: 

 

 

 

 

 

 
 

 

volatility smile מתייחס להשתנות תוך יומית  ,
 עבור מחירי מימוש שונים הנסחרים באותו היום

volatility term structure   מתייחס להשתנות
 41 בתוך מחיר מימוש נתון עבור תאריכי פקיעה שונים

 נתבונן בנוסחת המודלS&B לתמחור אופציות: 

 
 

 

 

 

  

 ∂/σ2 > 0∂C, היא חיובית σ2לפי תנודתיות  Cנגזרת המחיר 1.

המשקפת את העובדה כי תנודתיות  , זוהי תכונה בסיסית של המודל)
 (המעלה את ערך האופציה, התשואה של נכס הבסיס מהווה דבר רצוי

 (Table 1)יורד עם עלייה במחיר מימוש  IV -ערך ה2.

 (Table 1 -זוהי עובדה אמפירית שנתגלתה במחקר והוצגה בפרט ב)

יקבע   S&Bהמודל ( גבוה X)עבור אופציות מחוץ לכסף < = 2+  1
, (נמוך X)ועבור אופציות בתוך הכסף , מחירים גבוהים מדי

 42 המודל יקבע מחירים נמוכים מדי בהשוואה למחירי השוק
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 ∂/σ2 > 0∂C, היא חיובית σ2לפי תנודתיות  Cנגזרת המחיר 1.

 (Table 1)יורד עם עלייה במחיר מימוש  IV -ערך ה2.

יקבע   S&Bהמודל ( גבוה X)עבור אופציות מחוץ לכסף < = 2+  1
,  (נמוך X)ועבור אופציות בתוך הכסף , מחירים גבוהים מדי

 המודל יקבע מחירים נמוכים מדי בהשוואה למחירי השוק

נניח אופציה בעלת מחיר מימוש כלשהו : הסברX . נעלה את
כלומר נתבונן באופציה אחרת , מחיר המימוש באופן השוואתי

 בעלת כל המאפיינים זהים פרט למחיר מימוש שהוא גבוה יותר

 ערך ה, לעיל 2לפי עובדה- IV באופציה השנייה יהיה יותר נמוך 

 עבורIV לעיל גם ה 1לפי תכונה , יותר נמוך- C יהיה יותר נמוך 

המודל , אולםS&B  י המודל  "ולכן עפ, 2אינו מכיר בעובדה
,  כלומר, IV -כתוצאה מהירידה ב C -אין סיבה לירידה ב

 43 ייקבע ברמה גבוהה מדי באופציה השניה S&Bהמחיר לפי 

 (:Table 2)אכן מפגינים את התופעה המתוארת  IBMמחירי 

44 

IV 
ATM 

ITM 

OTM 

מחירי  )בחינת הפרשי המחירים : המטרה בשלב זה
 (S&Bי המודל "השוק לעומת מחירים המנובאים ע

 התנודתיות  המרכיב הדרוש לחישוב מחירי המודל הנה
, יום לפקיעה 90במחירי אופציות עם לפחות  הגלומה

כ לא נראה אופציות שהן  "בד, אולם; (ATM)בכסף 
 שלהן IV -ולכן נצטרך להסיק לגבי ה ,בדיוק בכסף

 הבאה רגרסיהההסקה היא באמצעות אמידת: 

45 

Sit  הנו מחיר מניהi  ביוםt 

Xije
-rτ  הנו ערך נוכחי בזמןt (τ לפקיעה )  של

 iהכתובה על מניה  jמחיר מימוש של אופציה 

σijt הנה ה- IV  של אופציהj  על מניהi  בזמןt 

mijt י הגדרה  "עפ, הנו עומק האופציה בכסף
 (ATM)אפס עבור אופציה הנמצאת בכסף 

46 

מהווה מודל רגרסיה  ( 2)*משוואה : נחזור ונדגיש
 של האופציות הנמצאות בכסף IVשמטרתו להסיק לגבי 

כ לא נראה אופציות בדיוק "מכיוון ובד -? מדוע להסיק
ATM ,בהן אנו זקוקים לשם מציאת תנודתיות גלומה 

ערך נאמד של  -? כיצד להסיקθi0t ישמש כאומדן ל- IV  
 (  באופן הגדרתי) mijt  0 =עבורן, של האופציות בכסף

 47 יום לפקיעה 90לאמידה שימשו האופציות עם לפחות : הערה•

 להלן דוגמא לקו הרגרסיה שנאמד עבורIBM ( 14/06/76לתאריך) 

48 

 ATMתנודתיות גלומה באופציה 
 (עומק בכסף אפס)
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 עם ערכיIV ניתן לחשב מחירי המודל , שנאמדוS&B 
 ושאר הנתונים בנוסחת המודל IV -תוך הצבת ערכי ה

 

 השוואת מחירי המודל למחירי שוק –המטרה הסופית 
 

י "המשתנה הנבחן מסומן עvijt –  ההפרש בין מחיר
 ;  כאחוז מתוך מחיר המודל, שוק לבין מחיר המודל

 :הגדרה פורמאלית 
 

49 

דוגמא ל- v  כנגדm  עבור אופציותIBM (ארוכות טווח:) 

50 

v – הפרשי מחירים 

m – עומק בכסף 

0.00 

0.00 

הנתונים בדיאגראמת פיזור מפגינים מגמות הבאות  : 

 עבור ערכיm אופציות ) 0.05 -נמוכים מATM ו- 
OTM )ה, בממוצע- v  נראה כפונקציה עולה שלm 

 ההפרש היחסי  , 5%עבור אופציות בתוך הכסף מעל
 ≈0.05קבוע ברמה של בין מחירי שוק למודל נראה 

  דיאגראמת פיזור עבור שאר האופציות נראות
 IBMלדיאגראמה שנתקבלה עבור מאוד דומות 

 יום   90 -פחות מדיאגראמות פיזור עבור אופציות בעלות
עם הבדלים  ,מגמות דומותלפקיעה מפגינות בעיקר 

-ב)חיובי  vבעלות  OTMמזעריים כגון יותר אופציות 
Figure 3  במאמר מוצגת דיאגראמת פיזור עבורIBM  ) 

51 

מודל : תזכורתS&B  אירופאיתעוסק בתמחור אופציה;  
ההבדל  ;אמריקאיותכל האופציות במחקר היו , אולם

שיכול להיות , באפשרות של מימוש מוקדם, כמובן, הוא
 כדאי למשל לפני חלוקת הדיבידנד לבעלי מניית הבסיס

 מודלS&B ניתן להתאמה לתמחור אופציה אמריקאית  ,
משולם  דיבידנד אחד ידוע מראש בפרט תוך הנחה כי 

 לבעלי מניית הבסיס במועד שלפני פקיעת האופציה

קיימות שתי שיטות התאמה לחלוקת הדיבידנד: 

יום  אך עם , האופציה מתומחרת בהתאם למחיר מניה נצפה1.
 (הנחת מימוש מוקדם)חלוקת הדיבידנד בתור יום הפקיעה 

למחיר מניה נצפה פחות ערכו  האופציה מתומחרת בהתאם 2.
 (השיטה שבה השתמשו החוקרים)הנוכחי של הדיבידנד 

52 

 השפעת מימוש מוקדם(early exercise effect )  עלולה
 IV -את ערכי ה, וכתוצאה, להטות את אומדני הרגרסיה

 

עבור שתי פירמות ,ETKD ו- IBM ,  לא אותרו סימנים
אותרו  , עבור שאר הפירמות; של מימוש מוקדם כלשהם

אך רק של מחירי  , סימנים מסוימים של התנהגות חריגה
לא  אשר  –יום לפקיעה  90 -האופציות בעלות פחות מ

 ולכן לא יכלו להטות את האומדניםשימשו לאמידה 
 

י "של התוצאות ע" זיהום"בחינת אפשרות ה, לסיכום
אין לאפקט  אפקט המימוש המוקדם הביאה למסקנה כי 

 זה השפעה מהותית כלשהי על תוצאות המחקר הנוכחי

53 

 במאמר מציגה תיאור כמותי מפורט של   3טבלה
 :בפרט, התוצאות המוצגות בדיאגראמת פיזור

 

 תוחלות וסטיות תקן של בטבלה מוצגותm ו- v 

 התוצאות מוצגות עבור אופציותITM ו- OTM , בעלות
פחות , Near)וזמן קצר ( יום 90לפחות , Far)זמן ארוך 

 מספר האופציות בכל קבוצה - N; לפקיעה( יום 90 -מ

הטבלה מציגה תוחלות וסטיות התקן עבור  , כמו כן
לפי הגדרה , ($)במונחים כספיים הפרשי המחירים 

 :  הבאה

54 
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 ממחישה את   3טבלה
כל התופעות הנצפות  

 :בדיאגראמת פיזור

 ללא הקשר לזמן
 :בממוצע, לפקיעה

 מחירי השוק של
גבוהים   ITMאופציות 

 S&Bממחירי המודל 

 מחירי השוק של
 OTMאופציות 

נמוכים ממחירי  
 S&B 55המודל 

 השפעת הזמן לפקיעה על הפרשי מחירים: אפקט נוסף

 באופציותITM ו- OTM הסטיות  , הקרובות לפקיעה
 כ קטנות יותר מאשר באופציות רחוקות מפקיעה"בד

 האם זה הגיוני –נראה כי ההפרשים קטנים עם הזמן? 

כי שני המחירים חייבים להתכנס לערך הפנימי, כמובן 
56 

  נראה כי הפרשי המחירים תלויים הן בעומק האופציה
מודל רגרסיה ליניארית הבא  ; בכסף והן בזמן לפקיעה

 :  משלב את שתי ההשפעות

 
 

 

 

 

 

 שבה, 4תוצאות האמידה מוצגות בטבלה: 

t הנו ה- t סטטיסטי של המקדם הנאמד 

ρ  הנו מקדם המתאם הסדרתי מסדר ראשון של השארית
(1st order autocorrelation coefficient of residuals) 

s הנה סטיית התקן של שארית 

R2 הנו מקדם ההסבר של הרגרסיה 
57 

α1 ו- α2  באופציותITM  כי , כצפוי –כמעט תמיד חיוביות
 שני המשתנים קשורים חיובית לסטייה ITMבאופציות 

α1  גבוהה יותר באופציות רחוקות מפקיעה כמעט תמיד– 

 58 השפעת העומק בכסף הולכת ונחלשת עם הזמן, כלומר

α1 ו- α2  באופציותOTM   רחוקות מפקיעה כמעט תמיד
  OTMכי באופציות , כצפוי –בהתאמה , חיוביות ושליליות

והזמן לפקיעה קשור שלילית  , העומק בכסף קשור חיובית
 59 מהמחיר בפועל S&Bי המודל "לסטיית המחיר המנובא ע

 באופציותOTM לא נצפות מגמות  , קרובות לפקיעה
כי לקראת  , הגיוני – α2 -ו α1 -בשיטתיות ברורות כלשהן 

,  0הפקיעה הפרשי המחירים מצטמצמים בהדרגה לכיוון 
 60 0 -שני המחירים ממילא די קרובים ל, ל"ובאופציות הנ
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ניתן לסכם את תוצאות הניתוח כלהלן: 

 המודלS&B מחיר נמוך מדי לאופציה בתוך  מייחס
כאשר הסטייה גדלה ככל שהאופציה  , (ITM)הכסף 

והקשר מתחזק ככל , נמצאת עמוק יותר בתוך הכסף
 שהזמן לפקיעת האופציה הוא ארוך יותר

 המודלS&B  מחיר גבוה מדי לאופציה מחוץ מייחס
כאשר הסטייה גדלה , רחוקה מפקיעה( OTM)לכסף 

והקשר  , ככל שהאופציה נמצאת רחוק יותר מחוץ לכסף
 מתחזק ככל שהזמן לפקיעת האופציה הוא ארוך יותר

 באופציות מחוץ לכסף(OTM )לא זוהו   קרובות לפקיעה
, ל"קשרים ברורים בין סטיות המחירים למשתנים הנ

 61 י המודל היה גבוה יותר מהמחיר בפועל"כ מחיר עפ"ובד

תקפות התוצאות: 
 

במחקר נבחנו אופציות הכתובות  : מגבלה יחסית
שמחיריהן נבחנו , מניות בסיס שונות בלבד 6על 

 על פני תקופת זמן של שנה קלנדרית אחת בלבד
 

נבחן מאגר גדול מאוד של נתונים  : יתרון מוחלט
ורוב , (כ"מחירי אופציות בסה 12,000 -מעבר ל)

;  מניות הבסיס שנבחנו 6התוצאות נצפו עבור כל 
הבחינה  ; רוב התוצאות מובהקות סטטיסטית

 הייתה הכי מקיפה בתחום בעת עריכת המחקר
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 המסתמכות על הנחה כי המודל )המסקנות המרכזיות
 (:מתמחר באופן מדויק אופציות בכסף ארוכות טווח

 :  בממוצע, הנם S&Bי המודל "מחירי אופציות עפ1.

,  (ITM)נמוכים ממחירי השוק של אופציות בתוך הכסף  
 (OTM)וגבוהים ממחירי השוק של אופציות מחוץ לכסף 

במחירים מנובאים גדלה ככל שאופציה  מידת הסטייה 2.
, או רחוק יותר מחוץ לכסף -נמצאת עמוק יותר בתוך

מלבד )והסטייה מצטמצמת לקראת פקיעת האופציה 
 (ראה להלן, לאופציות מחוץ לכסף הקרובות לפקיעה

המודל מייחס   ,לאופציה מחוץ לכסף הקרובה לפקיעה3.
 ללא קשר לעומק בכסף וזמן לפקיעה, מחיר גבוה מדי
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 לתוצאות שדווחו   בסתירההתוצאות שנתקבלו באות
י   "וע( תוצאות הפוכות) Black (1975)י "קודם לכן ע

Merton (1976)  (הפוכות חלקית .)לטענת החוקרים: 

השונות  מן , לפחות באופן חלקי, הסתירה יכולה לנבוע
 (2הפרת הנחה )של תנודתיות נכס הבסיס הלא קבועה 

אם חוקרים שונים בוחנים את המודל , טכניתS&B   תוך
אך אומדים את השונות  , שימוש בהנחת השונות הקבועה

המסקנות בדבר סטיות   ,סדרות היסטוריות שונותמתוך 
 המודל ממחירי השוק יכולות להיות שונות ואף הפוכות

 עשוי להיות  מודל שאינו מסתמך על הנחת שונות קבועה
הנחת  ; יותר מציאותי במובן של ניבויים מדויקים יותר

 שונות קבועה משפיעה באופן מכריע על ביצועיי המודל
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הנושאים המרכזיים בהם עסקנו בקורס, לסיכום כללי: 
 תשואה ותיאוריית תיקי השקעות מודרנית, סיכון1.
 תיאוריות ומודלים לתמחור נכסים פיננסיים2.
 הנחת יעילות השוק וחקר מאורעות3.
 אגרות חוב וסיכון אשראי, ניתוח שיעורי ריבית4.
 תהליכים ומודלים סטוכסטיים ויישומים כלכליים  5.
 תכונות בסיסיות ויסודות תמחור אופציות: ף"שוק מעו6.
 כלים מודרניים לתמחור של נכסים ומידול שערי ריבית7.
בגישה ומסגרת כלליתהכרנו , ברוב הנושאים המוזכרים ,

 סקרנו נקודות עיקריות והתמקדנו בפרשנות הכלכלית
מטרתנו  ; ניתנים להצגה פורמאלית יותררוב הנושאים •

 הייתה לקבל תובנה בסיסית ולאפשר הרחבה והעמקה
בגישות ובמודלים הבסיסיים  ברוב הנושאים התמקדנו •

 תוך אזכור כללי של הרחבות ושכלולים אפשריים, ביותר
  עבודה תיאורטית עשויה לדרוש יותר השקעה בהצגה

 65 עבודה מעשית כרוכה בסוגיות מתקדמות; פורמאלית


