
שווי ערבויות  הערכת 

  CDS-אשראי כ
 

 

 הביטוח איילוןחברת של מנהל הסיכונים הראשי , MSIA ,FRM, ירון גנותח "בפני רומצגת 

      CRM ,FRM  ,MBA,רועי פולניצר    

 פנימישווי    

   

  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  



  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

 מבוא לתמחור ערבויות. 1

ביצוע  , חוק מכר)להציג מודלים לתמחור ערבויות , נתבקשנו•
 (.וטיב

לשם כך עברנו על הספרות המקצועית במיוחד בנושא המכונה  •
Loan Guarantees. 

כלכלי  כבעלת שווי , אנו רואים בזכות לקבלת ערבות חוק מכר•
הנובע לאותם רוכשי דירה מההפסד שעשוי להיגרם להם 

 .מחדלות פירעון של המוכר
 .בדקנו שיטות לקביעת העלות של ערבות שכזו, לפיכך•



  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

 מבוא לתמחור ערבויות. 1

שמופיע כפי מספר גישות המוצעות בספרות הכלכלית ישנן •
 Methods of Loan Guaranteeמהמאמר בציטוט 

Valuation and Accounting: 
 

• "The first method is the “rule of thumb" approach which 
uses the market value of the debt (or relevant 
underlying variables) and compares it with a risk-free 
asset to determine the value of guaranteeing the risky 
debt…The second method is the market-valuation 
method, where similar assets with and without 
guarantees are compared, and it is assumed that the 
market accounts for the value of the guarantee.” 
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 מבוא לתמחור ערבויות. 1

• "It is difficult to point to something in general. The 

value of guarantees should be derived from a 

structured model based on the credit spread 

(CDS type). It depends very much on the 

correlation between the guaranteed firm and the 

guaranteeing firm. The value of guarantees is also 

similar to a short position in a Put option on assets 

of both companies – very similar to a senior debt.” 
מחמשת מאחת למימון ' פרופציטוט ממייל שקיבלתי מ•

 .האוניברסיטאות הגדולות בארץ
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 מבוא לתמחור ערבויות. 1

ערבות אשר באופן כללי יש מספר שיטות שהוצעו לאמידת •
 .מודי ופאטרוהסקירה של במאמר מפורטות 

 .הנתוני השוקשל אמפירי הגישה הראשונה מבוססת על ניתוח •
חוב קיים  השוק של יש עבודות האומדות את ההבדל בין שווי •

,  הצפויים לנבוע מהחובהערך הנוכחי של תזרימי המזומנים , קרי)
הערך הנוכחי  לבין ( נורמטיבית מייצגת למנפיקבריבית שוק מהוון 

 .החוב מהוון בריבית שוק חסרת סיכוןשל 
סוג אחר של מחקר התמקד בניתוח הפערים בין שווי נכסים כולל  •

 .ערבות לבין שווי נכסים דומים ללא ערבות
בדיקות אלה הן בעייתיות בגלל מגבלת הנתונים והקושי לנטרל •

 .אפקטים אחרים על התוצאות
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 מבוא לתמחור ערבויות. 1

ב ומרביתם על חברות מסוכנות עם "בוצעו בארהבדיקות אלה •
 .סטיות תקן של שיעורי התשואה ברמות גבוהות

לפיה ניתן לתמחר את , CDS -ההינה גישת גישה אחרת •
 .  CDSהערבות כחוזה 

שהערבות מבטחת את בעל החוב מפני חדלות פירעון הוא הרעיון •
על חוב מסוים אומד למעשה   CDS -חוזה הועל כן , של הלווה

 .לבעל החובההפסד הפוטנציאלי את 
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2 .Credit Default Swaps 

 .XYZהינה חברה בת בבעלות מלאה של תאגיד  ABCחברה •
•ABC  מבנק מסוים על מנת לרכוש ציוד$ 300,000לווה. 
אשר , XYZלבנק מבוטח באמצעות ערבות שנתן  ABCהחוב של •

על  BBBועומדת על  ABCאיכות האשראי שלה גבוהה מזו של 
 .Moody’sפי דירוג האשראי של 

משלמת   ABC -שיעור הריבית ש XYZבזכות דירוג האשראי של •
 .8%והוא עומד על  BBBהוא שיעור הריבית המתאים לדירוג 

הדירוג הגבוה ביותר  ) AAAהיה דירוג אשראי של  XYZ -אם ל•
 6%הייתה משלמת שיעור ריבית של  Moody’s) ,ABCשל 

 (.AAAשיעור הריבית המתאים לדירוג )
נתנה  XYZ -השאלה היא מה שווייה ההוגן של הערבות ש•

 ?לבנק
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2 .Credit Default Swaps 



  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

2 .Credit Default Swaps 

הבנק יתפוס בעלות על  , תגיע לחדלות פירעון ABCאם חברה •
ימכור אותו במכרזף וישתמש בתמורה על מנת להקטין  , הציוד

 .את יתרת ההלוואה
•ABC  250,000מעריכה כי השווי הנוכחי במכרז של הציוד הינו  $

 .לשנה 30%ושיעור הפחת השנתי שלו הוא 
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2 .Credit Default Swaps 
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2 .Credit Default Swaps 

תידרש לשלם לבנק את יתרת  XYZ -תנאי הערבות קובעים ש•
 .תגיע לחדלות פירעון ABCאם  ABCההלוואה של 

הסכום הדולרי של ההתחייבות תלוי בזמן שבו תתרחש חדלות  •
 .הפירעון

מגיעה לחדלות פירעון רגע לפני התשלום  ABCאם , לדוגמה•
$  300,000 -יתרת ההלוואה תהיה מורכבת מה, הראשון

 .בגין הריבית שנצברה$ 24,000המקוריים שלוותה בתוספת 
הבנק יתפוס בעלותעל הציוד וימכור אותו במכרז תמורת  •

175,000$. 
הבנק ישתמש אז בתמורה שהתקבלה מהמכרז על מנת להקטין •

 .149,000$ -ל$ 324,000 -מ ABCאת יתרת ההלוואה של 
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2 .Credit Default Swaps 

לבנק במסגרת תנאי הערבות תעמוד אז   XYZההתחייבות של •
 .  יתרת ההלוואה, כלומר$, 149,000על 
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2 .Credit Default Swaps 

מגיעה  ABCיש התחייבות משמעותית אם  XYZ -ניתן לראות של•
 .לחדלות פירעון

בגין לקיחת הסיכון  XYZשווי הערבות יהיה הפיצוי הנדרש על ידי •
 .ל"הנ

מחיר הערבות יהיה שווה לעלות , בהינתן שווקים מושלמים•
 .עבור גידור הסיכון הקשור לערבות זו XYZ -שתיווצר ל

מעריך השווי בחר להעריך את שווי הערבות כעסקת החלפה  •
 .CDSמסוג 

 .ניירך הערך המיוחס הינו ההלוואה לבנק•
 .3המשמש לקביעת התשלום הינו טבלה המנגנון •
 .ABCקונה ההגנה הוא •
 .XYZמוכר ההגנה הוא •
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2 .Credit Default Swaps 

המנסה  , מעריך השווי רוצה תחילה להשתמש בגישת השוק•
לתמחר את עסקת ההחלפה בהתבסס על המחירים שבהם 

CDSים נסחרים כרגע. 
 :מעריך השווי נתקל בבעיות•
 מעריך השווי לא יודע היכןABC  יושבת על סולם דירוג האשראי

יורדת   swap -שזה דבר קריטי היות ופרמיית ה – Moody’sשל 
 .ככל שדירוג האשראי עולה

  מעריך השווי חייב להביא בחשבון הן את לוח הסילוקין של
ההלוואה והן את שיעור ההשבה שהינו שונה מזה המונח  

 .בציטוטי השוק
  CDS -מעריך השווי חייב להעריך את עסקת ה, אין ברירה•

 .במישרין
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2 .Credit Default Swaps 

 :הנחות הערכת השווי•
 מאפשר לגידור לשחזר את , מחירי שיווי משוקל)שווקים שלמים

על ידי מסחר בהלוואה חסרת סיכון ובהלוואה המסוכנת   CDS -ה
 (.שולס לתמחור אופציות-שימוש במודל בלק, ABCשל 

 מחיר החוב שלABC  מאחר ואין לנו )ללא הערבות הינו ידוע
 (.  ציטוט לגבי אזי יש לאמוד אמד מייצג עבורו

 נניח כי סטיית התקן של תשואות נכסיABC  40%הינה.) 
  נניח כי שיעור הריבית ללווה חסר סיכון הינו שיעור הריבית

  LGD -וה, אין החזרים מוקדמים) 6%של  AAAהמתאים לדירוג 
 (.3הינו בהתאם לטבלה 
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2 .Credit Default Swaps 

שווי ההלוואה המסוכנת הינו תזרים המזומנים החוזי של הלוואת  •
ABC מהוון בריבית השוק הנורמטיבית המייצגת ל- ABC ( ללא

 .288,710$והוא עומד על , 10% -שנאמדה בכ( ערבות
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2 .Credit Default Swaps 

 .22,641$הינו  CDS -שווי הערבות מוערכת כ•
על הלוואה   SHORTמאחר והגידור הינו על ידי פתיחת פוזיציית •

על הלוואה  LONGופתיחת פוזיציית ( 10%בריבית של )מסוכנת 
צריך להיות    CDS -הרי ששווי ה, (6%בריבית של )חסרת סיכון 

קרוב להפרש שבין הערך הנוכחי של ההלוואה חסרת הסיכון לבין 
 .הערך הנוכחי של ההלוואה המסוכנת

 
 
 

הקירוב הינו פחות ופחות מדויק ככל שמספר התשלומים •
 . וההסתברות לחדלות פירעון עולים
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2 .Credit Default Swaps 

  36אם ההלוואה המקורית הייתה מוחזרת על ידי , כך למשל•
ובריבית שוק ( תשלומים שנתיים 3במקום )תשלומים חודשיים 

  CDS -אז שווי ה, (מחיר החוב המייצג של החברה) 20%של 
בעוד שההפרש בין ערכה הנוכחי של ההלוואה  $, 64,820הוא 

חסרת הסיכון לבין ערכה הנוכחי של ההלוואה המסוכנת הוא 
77,057$  . 
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 Structural -מבוא ל. 3

Models 
על מנת להעריך את שוויין הכלכלי ערבויות אשראי יש צורך למדל  •

 .  סיכוני אשראי
מודלים  למידול סיכוני אשראי הן הנפוצות ביותר שתי הגישות •

של תצורה  ומודלים ( structural models)ומודלים מבניים 
 . (reduced form models)מצומצמת 

  .בגישה הראשונהנדון , בחלק זה•
המבני הראשון עבור ערבויות על איגרות חוב הנתונות המודל •

, לסיכון חדלות פירעון הוצע על ידי פישר בלק ומיירון שולס
על ( Call)שהסבירו כיצד בעלי ההון מחזיקים באופציית רכש 

 .הפירמה
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 Structural -מבוא ל. 3

Models 
מסגרת העבודה וניתח את  את הרחיב מרטון לאחר מכן רוברט •

 .  התנהגותה של ערבות על חוב מסוכן באמצעות המודל
מרטון כך שיכלול חובות  -שולס-רוברט גסקה הרחיב את מודל בלק•

 .  מרובים
מתבררים  ( barrier models)לאחרונה מודלים עם חסמים •

 . בעיית ערבות על חוב מסוכןקל לניתוח כפתרון 
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4 .Merton -Scholes-Black

(BSM) firm value model 
 :הנחות•
 שווי אופציית  על חוב הפירמה הינו שווייה ההוגן של הערבות

Put  רגילה(Plain Vanilla ) על שווי נכסי הפירמה עם  אירופאית
מחיר מימוש השווה לקרן ולריבית הצבורה שהחברה התחייבה  

 .פירעון החובלהחזיר ועם מועד פקיעה השווה למועד 
 הפירעון מופעלת כאשר שווי נכסי הפירמה נופל מתחת חדלות

 .לרמת סף מסויימת
שווי נכסי הפירמה מפולג לוג נורמלית. 
שערי הריבית קבועים. 
רק סוג אחד של חוב במבנה ההון. 
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4 .Merton -Scholes-Black

(BSM) firm value model 
 :יתרונות•
חדלות הפירעון ניתנת לצפייה מראש. 
עקומי מרווחי התשואות נראים מציאותיים. 
  למרווחי התשואות יש תלות מציאותית ברמת המינוף ובסטיית

 .התקן של תשואות נכסי הפירמה
מספק תובנה בדבר הגורמים לחדלות פירעון. 
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4 .Merton -Scholes-Black

(BSM) firm value model 
 :חסרונות•
חדלות הפירעון היא אף פעם איננה הפתעה. 
קשה לכייל את המודל. 
קשה לתמחר באמצעות המודל אפילו ניירות ערך בסיסיים. 
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4 .Merton -Scholes-Black

(BSM) firm value model 
 :יישומים•
ניתוח סיכונים של חברות. 
ניתוח מבנה ההון של חברות. 
תמחור שווי יחסי לניירות הערך של הפירמה. 
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5 .compound  Geske’s

option model 
 :הנחות•
  שווייה ההוגן של הערבות על חוב הפירמה הינו שווי אופציית

Put  אקזוטית(Compound Option ) אופציית מסוגPut   על
 .אירופאית Callאופציית 

חסם חדלות הפירעון הינו שווי השוק של החובות שנותרו. 
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5 .compound  Geske’s

option model 
 :יתרונות•
גם במודל זה ההסתברות לחדלות  , מרטון-שולס-כמו מודל בלק

 .הפירעון ושיעור ההשבה הם אנדוגניים
מודל מבני אמיתי. 
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5 .compound  Geske’s

option model 
 :חסרונות•
  אינטנסיבי מבחינה חישובית במיוחד תחת שערי ריבית

 .אקראיים
מרטון-שולס-פחות גמיש ממודל בלק. 
 לכייל את המודלקשה. 
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5 .compound  Geske’s

option model 
 :יישומים•
חיזוי חדלות פירעון. 
בניית עקום ההסתברויות לחדלות פירעון. 
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6 .Barrier structural 

model 
 :הנחות•
  שווייה ההוגן של הערבות על חוב הפירמה הינו שווי אופציית

Put  אקזוטית(Barrier Option ) מסוגKnock in (Down and 
In )אירופאית. 
שערי ריבית סטוכסטיים. 
מספר סוגי חוב. 
איגרות חוב נושאות קופונים. 
תהליכי קפיצות. 
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6 .Barrier structural 

model 
 :יתרונות•
יכולים לתמחר את מבנה ההון בכללותו. 
מבינים את השפעת שערי הריבית על חדלות הפירעון. 
הקפיצות הופכות את חדלות הפירעון להפתעה. 
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6 .Barrier structural 

model 
 :חסרונות•
 לכייל את המודליםקשה. 
קשה לתמחר באמצעותם ניירות ערך פשוטים. 
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6 .Barrier structural 

model 
 :יישומים•
ניתוח סיכונים של חברות. 
ניתוח מבנה ההון של חברות. 
תמחור שווי יחסי לניירות הערך של הפירמה. 
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יתרונות וחסרונות של  . 7

ModelsStructural  
 .  רביםישנם יתרונות מבניים למודלים •

הם ממדלים את חדלות הפירעון תחת הנחה מאוד סבירה , ראשית•

שחדלות הפירעון הינה מצב בו שווי נכסי הפירמה נופל מתחת  

 .לערך החוב שלה

תוצאות המודל מראות כיצד , מרטון-שולס-במקרה של מודל בלק•

סיכון האשראי של חוב קונצרני הינו פונקציה של רמת המינוף  

 .וסטיית התקן של נכסי המנפיק

המבנה העתי של מרווחי התשואות נראה מציאותי וממצאים  •

 .  אמפיריים טוענים בעד ונגד צורתו

מתייחסים למגבלות  יותר החדשים מהמודלים המבניים חלק •

 .  מרטון המקורי-שולס-ולהנחות של מודל בלק
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יתרונות וחסרונות של  . 7

Structural Models 
ועל כן הם אינם מתאימים מבניים קשה לכייל מודלים , עם זאת•

של מכשירי חוב  ( frequent marking to market)לשיערוך תדיר 

 .מותנים

 .אף מהווים נטל מבחינה חישוביתמבניים מודלים •

איגרת חוב ללא קופון שהינה  של התמחור , כפי שראינו, לדוגמא•

קשה לא פחות מתמחור  (defaultable)חדלות פירעון -ברת

 .  אופציה

לשקולה לתמחור  קופונים הופכת את הבעיה כמובן שהוספת •

 (.  compound option)אופציה על אופציה 

תמחור חוב נחות דורש ההערכת שווי סימולטנית של כל  , בנוסף•

 . החובות הבכירים ממנו
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יתרונות וחסרונות של  . 7

Structural Models 
במצב בו ישנו לא נעשה שימוש במודלים מבניים , מכךכתוצאה •

 .מכשירי אשראי רביםבתמחור מדויק ומהיר של צורך 

היישום העיקרי של מודלים מבניים הוא בתחומים של  , במקום זאת•

מבנה החוב של וניתוח  של הפירמההאשראי ניתוח סיכוני 

 . הפירמה

מודל מבני מסוגל בסבירות גבוהה , במצגת הבאהכפי שיוסבר •

יותר לחזות את איכות האשראי של מכשיר קונצרני מאשר מודל  

 .  של תצורה מצומצמת
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יתרונות וחסרונות של  . 7

Structural Models 
נגדי לים שימושיים בניתוח סיכוני צד מודלים מבניים הינם כלפיכך •

(counterparty risk ) עבור בנקים כאשר הם מעמידים קווי אשראי

הסיכון של תיקי ניירות לטובת חברות וכלים שימושיים לניתוח 

 .  ערך

של חברות עשויים גם להשתמש במודלים אנליסטים , בנוסף•

לבנייה או לאירגון הדרך הטובה ביותר בתור כלים לניתוח מבניים 

 .מחדש של החוב וההון העצמי של החברה
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 Reduced Form -מבוא ל. 8

Models 
מודלים של תצורה  : למידול סיכוני אשראישתי גישות ישנן •

 .מצומצמת
 . המצויים בפרקטיקה כיום תוארו עד כההמבניים המודלים •
,  מצומצמתעל מודלים של תצורה היא שלנו בחלק זה ההתמקדות •

מבוססי מרווח מודלים )אחרים שנתאר בקצרה שני מודלים למרות 
 (.Hazard, ומודלי סכנה

נתן לראשונה דאריל דאפי על מנת , את השם תצורה מצומצמת•
 .מרטון-שולס-להבדיל אותם מהמודלים המבניים מהסוג של בלק

בעיקר על ידי המודלים  מיוצגים מודלים של תצורה מצומצמת •
 .סינגלטון-טרנבול ודאפי-ארו'ג
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 Reduced Form -מבוא ל. 8

Models 
והם מיישמים את ' מודלים של היעדר ארביטראזהם שני המודלים •

 .המדד הנייטרלי לסיכון לצורך תמחור ניירות ערך
-ההבדל העיקרי הוא שחדלות הפירעון הינה אנדוגנית במודל בלק•

טרנבול  -ארו'מרטון בעוד שהיא אקסוגנית במודלים של ג-שולס
 .סינגלטון-ודאפי

חדלויות פירעון באופן אקסוגני מפשטת מאוד קביעת , שנראהכפי •
מהאילוץ להגדיר מה גורם  מתעלמת היות והיא , הבעיהאת 

 .הפירעון עצמוחדלות לחדלות פירעון ופשוט מסתכלת על אירוע 
חישובים של שוויי חובות בעלי טווחי פירעון שונים הינם בלתי  •

מרטון שבו חדלויות -שולס-בלקבמודל שלא כמו , תלויים אחד בשני
הפירעון הארוכים יותר מותנים טווחי הפירעון של החובות בעלי 

 .  הקצרים יותרבעלי טווחי הפירעון בחדלויות הפירעון של החובות 
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9 .Turnbull-Jarrow 

 :הנחות•
 ההפרש בין שווי  שווייה ההוגן של הערבות על חוב הפירמה הינו

 .  חוב חסר סיכון לבין שווי חוב מסוכן
אשר קורה בהסתברות  , חדלות הפירעון היא אירוע פתאומי

 .מסויימת
אנו ממדלים את ההסתברות לחדלות פירעון. 
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9 .Turnbull-Jarrow 

 :יתרונות•
קל להתאים את המודל לשוק. 
 קל לתמחר באמצעות המודל סוגים רבים של ניירות ערך

 .מורכבים
שימושי עבור ניתוח שווי יחסי. 
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9 .Turnbull-Jarrow 

 :חסרונות•
חדלות הפירעון היא תמיד הפתעה. 
אין שום תובנה לגבי הגורמים לחדלות פירעון. 
 לא מנבא(Nonpredictive.) 
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9 .Turnbull-Jarrow 

 :שימושים•
תמחור נייטרלי לסיכון של סוגים רבים של עסקאות. 
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10 .-Lando-Jarrow

Turnbull 
 :הנחות•
 ההפרש בין שווי  שווייה ההוגן של הערבות על חוב הפירמה הינו

 .  חוב חסר סיכון לבין שווי חוב מסוכן
  ממדל את ההסתברויות לעלאת דירוג אשראי והורדת דירוג

 .  מצבי-רבאשראי כמודל חדלות פירעון 
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10 .-Lando-Jarrow

Turnbull 
 :יתרונות•
 להשתמש בנתונים היסטוריים של סוכנויות דירוג האשראי  יכול

 (.predictive)על מנת לבצע ניתוח תחזיתי 
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10 .-Lando-Jarrow

Turnbull 
 :חסרונות•
קשה מאוד ליישום. 
קשה מאוד לכיול. 
  מעט מאוד מכשירים עם מחירים הקשורים לשינויים בדירוג

 .האשראי
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10 .-Lando-Jarrow

Turnbull 
 :יישומים•
 של ההסתברות להורדת   ( במבט קדימה)אמידה פרוספקטיבית

 .דירוג האשראי ולחדלות פירעון
ניתוח שווי יחסי. 
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11 .Singleton-Duffie 

 :הנחות•
 ההפרש בין שווי  שווייה ההוגן של הערבות על חוב הפירמה הינו

 .  חוב חסר סיכון לבין שווי חוב מסוכן
שבו איגרת החוב מאבדת אחוז מסוים  , מודל השבה כאחוז

אשר , מערכה הנקוב בכל פעם שהיא מגיעה לחדלות פירעון
 .עשויה לקרות יותר מפעם אחת
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11 .Singleton-Duffie 

 :יתרונות•
 ניתן ליישום באמצעות מודלים של שערי ריבית(למשל ,HJM.) 
 למודל שיעורי השבה סטוכסטייםאפשר להכניס. 
 בין רמת הסיכון של שיעורי הלהכניס למודל קורלציות אפשר- 

hazard לבין רמת הסיכון של שערי הריבית. 
קל להתאימו לשוק. 
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11 .Singleton-Duffie 

 :חסרונות•
  לא יכול להעריך את שוויים של מכשירים שלא משלמים כלום

עסקאות החלפה מסוג   –במצב שבו לא אירעה חדלות פירעון 
CDS. 

קשה להפריד את שיעור ההשבה מההסתברות לחדלות פירעון  ,
לכן קשה לתמחר באמצעותו מכשירים הבנויים על השבה בלבד  

(recovery-only instruments.) 
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11 .Singleton-Duffie 

 :יישומים•
 מבניםתמחור נייטרלי לסיכון של סוגים רבים של. 
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12 .Based Model-Spread 

 :הנחות•
 ההפרש בין שווי  שווייה ההוגן של הערבות על חוב הפירמה הינו

 .  חוב חסר סיכון לבין שווי חוב מסוכן
  ממדל את מרווח האשראי כאשר חדלות הפירעון מתרחשת

 .כאשר המרווח חוצה חסם מסוים
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12 .Based Model-Spread 

 :יתרונות•
אינטואטיבי. 
ניתן לכייל אותו לשוק 
 ניתן בקלות לתאם(correlate )אותו עם שערי ריבית. 
קל ליישום. 
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12 .Based Model-Spread 

 :חסרונות•
חדלות הפירעון אף פעם איננה הפתעה. 
אד הוק ונעדר תמיכה אקדמית. 
מרווחים צרים בטווח הקצר. 
לא מספק שום תובנה. 
עשוי ליצור חוסר עקביות. 
עשוי להיות איטי כאשר מיושם באמצעות מונטה קרלו. 
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12 .Based Model-Spread 

 :יישומים•
כאשר הן סטיית  , תמחור עסקאות פשוטות מבוססות מרווח

 .התקן והן הקורלציה משחקות תפקיד חשוב
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 סיכום והרחבות. 13

 –מרטון -שולס-שאותם הובילו בלק –הראנו כי למודלים מבניים •

חדלות  של יש יתרון בכך שהמודלים הללו עקביים עם המציאות 

 .  פירעון

גם  , נקבעים באופן אנדוגניחדלות פירעון לא זו בלבד שאירועי •

 .אנדוגניההשבה נקבעת באופן 

 .הפירמהההון של המודל עקבי עם מבנה •

 .מחירם של נגזרי אשראיהיא שאין דרך קלה לחישוב הבעיה •
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 סיכום והרחבות. 13

טרנבול  -ארו'גשאותם הובילו המודלים של תצורה מצומצמת •

מניחים הנחות אקסוגניות בדבר חדלויות   –סינגלטון -ודאפי

 .  הפירעון וההשבה

 .לפיכך מודלים אלו הם יותר עקביים מבחינה מתמטית•

תהליכי חדלות פירעון בלתי תלויים עבור חוזי נגזרי  , עם זאת•

אשראי שונים עשויים לייצר קונפליקט בעוד שחדלויות פירעון  

 .מרטון-שולס-מתואמות אינן קלות לתיאור כמו מודל בלק
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 סיכום והרחבות. 13

המודלים  , סוגי המודליםבשל אופיים של שני , כלליבאופן •

אופיס בעוד  -בבקיותר לניהול סיכונים המבניים מתאימים 

לניהול סיכונים  יותר שמודלים של תצורה מצומצמת מתאימים 

 .  בפרונט אופיס

,  להוןציות , יותר במבנה הוןאופיס מתמקד -בבקסיכונים ניהול •

 .  מאזניותודרישות 

יכול  , דורש חישובים מהיריםאיננו אשר , אופיס-הבק, כןכמו •

מרטון על מנת  -ושולסלהרשות לעצמו להשתמש במודל בלק 

 .  הקודמתכפי שהסברנו במצגת , סיכוניםמשימות ניהול לבצע 
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אופיס צריכים מודלי תמחור מהירים  -הפרונטסוחרי , מאידך•

לכן הם מסתמכים  ; ולצורכי גידורמחירים , שווי הוגןלקביעת 

של תצורה מצומצמת כפי  במידה רבה יותר על מודלים 

 .  שהסברנו במצגת זו

 .  בצורתם הפשוטהעד כה דנו במודלים שונים •

הרחבות הן של מודלים מבניים והן של רב של ישנן מספר •

 .מודלים של תצורה מצומצמת

את על מנת לפשט מאמצים נעשו , במצגת זושהוזכר כפי •

,  אקזוטיותלהשתמש בטכניקות של אופציות , ההשבהתהליך 

 .לשווי נכסי הפירמהולהשתמש במחירי המניות כתחליף 
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נעשו מאמצים להפוך  , המודלים של תצורה מצומצמתבחזית •

כפי שהוצע על   לאקראיאת פרמטר העוצמה של תהליך פואסון 

על  שהוצע כפי נכסי הפירמה אותו לשווי ידי דוד לאנדו ולקשור 

של המבנה העתי כפי  מודלים ידי דיליפ מדן והלוק אונאל לכלול 

ולהפוך את שיעור  , יב דאס ופטר טופאנו'שהוצע על ידי סנז

דיליפ מדן והלוק   כפי שהוצע שוב על ידילאקראי ההשבה 

 .  אונאל
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עבור כל " אוניברסלי"טוב שיכול להיות לא קיים מודל , לפיכך•

 .בכל המצביםסוגי החוזים 
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 הסיכונים   ניהול, ללא הערכות שווי"   

 "אפשריהוא בלתי    
 

  John C. Hull  (ון הל'ג) 

 ,   The derivatives bible) "ך של הנגזרים"התנ"כותב    

 (Options, Futures, and Other Derivativesהספר    

   2009   
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   MBA ,CRM ,FRM ,רועי פולניצר   

 בעלים   

 שווי פנימי   

   roip@intrinsicvalue.co.il   

   052.598.1668   
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