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 עתידיותה מחירי :מנהל סיכונים פיננסייםשל הערה 
  ספוט הצפוייםה מחיריו

 מחירל ביותר הטובה תחזיתאת ה מספק היום (futures priceהעתידית )מחיר  האם נההי מעניינת סוגיה

לרשום אותה  ניתן אשר, (expectations hypothesis) הציפיות השערת מקיים את הוא, כן אם. העתידיהספוט 
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                          הוא לשנה נפטהעתידית על חבית  מחיר כי נניח. שהקשר הזה יתקיים במציאות היא כדלקמן הסיבה

20.47$ = F. פתיחת  ידי על להרוויחהרי שניתן , 25$יעמוד על  בעוד שנה הנפט מחיר כי השוק תחזיות אם

מחיר לקנות חבית נפט ב , המתנה של שנה, ואז F = 20.47$של זול בעתידית עם מחיר עתידית  Longפוזיציית 

 מעידות על קשר שצוין לעילמה סטיות, אחרות ליםיבמ$. 25, ומכירתה בשוק במחיר גבוה יותר של 20.47$של 

 .ספקולטיביים רווחים

 אם, אלדוגמ. סיכוןבגין  כלשהו פיצוי לייצג עשויים הם, לפיכך. סיכון חסרי אינם ואל רווחים ספק ,למען הסר

 יהיה F או אז ,נפט על עתידיות מכירת ידי עלאת סיכון המחיר  לגדר רוציםאשר  יצרנים ידי על נשלט השוק

 יכול הספוט הצפויים מחירי לבין העתידיות מחירי בין הקשר, לפיכך. לציפיות בהשוואה חריג באופן נמוך

 .מורכב להיות

מחיר העתידית או מחיר עסקת , לעתידיות הוא די פשוט ןמזומ בין ארביטראז שעבורם פיננסיים נכסים עבור

חסרת  הריבית שיעור, cash-and-carry relationship) הקשר מזומן ונשיאה ידי על ורק אך נקבע האקדמה

 מחיר, מכך כתוצאה. אינו כל כך פשוט ארביטראז, זאת עם, סחורות עבור(. הנכס על ההכנסהתשואת ו הסיכון

 לשקף עשויים אלה מחירים. נוחות זו תשואה גורם באמצעות מזומן ונשיאהקשר מה לסטות עשוי העתידית

 .וגידוריים ספקולטיביים לחצים כמו גם, עתידיים ספוט למחירי ציפיות

 

 

 



 
 

 
 

 בתרשים שמוצג כפי, הספוט למחיר ביחס בפרמיה נסחר העתידית מחיר כאשר contango נמצא במצב שוק

 משוואה הבאהמה. הבא
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 .r  >y(, דהיינו, rחסרת הסיכון ) הריבית משיעוריותר  נמוכה( y) הנוחות תשואתעולה כי  

 

. הספוט למחיר ביחס דיסקאונטב נסחר העתידית מחיר כאשר )או מהופך( backwardation נמצא במצב שוק

 במילים .r < yדהיינו, חסרת הסיכון,  הריבית משיעור יותר גבוהה הנוחות שתשואת היא הדבר משמעות

 לצריכה רב ביקוש קייםמאחר ו, המזומן בשוק יותר גבוה מחיר מציבות גבוהות נוחות תשואות, אחרות

 .הסחורה של מיידית

, כזה במצב. לפקיעה מתקרב החוזהש ככל גדולל נוטה העתידית מחיר, backwardationבמצב של 

. מדי יותר זזיםאינם  שהמחירים בתנאי, רווחית להיות צריכה (roll-over strategyגילגול ) יתאסטרטגי

 יותר גבוה במחיר מכירת החוזה מכן ולאחר, המתנה, ארוך לטווחבקניית חוזה כמובן  כהכרואסטרטגיה זו 

 .ארוך לטווח, יותר זול חוזה רכישתל תמורתב



 
 

 
 

 כהכרו וז אסטרטגיה. העקום עולה משמאל לימין היא כאשר ותהתשוא םעקו על לרכיבה דומה זו אסטרטגיה

 ותהתשוא עקום של צורתו אם. הזמן חלוףם ע תשואות והמתנה לנפילת לטווחים ארוכים יםאג"ח רכישתב

 בשל הקשר השלילי שבין. ח"האג מחירשל  מעליית ערך הון רווח פיקת אסטרטגיה זו, מדי יותר שתנהמ אינה

 .ח"האג במחירי backwardation -בעל שיפוע שקול אפקטיבית ל  םעקו, המחיר לתשואה

, MGRM (Metallgesellschaft Refining & Marketing)חברת שיושמה על ידי  האסטרטגיה בעצם זו הייתה

  .OTC -מכרה כמויות אדירות של נפט לטווח ארוך בשוקי ה אשר, ב"ארה Metallgesellschaft של הבתחברת 

 WTI- West Texas)מסוג  נפט בעתידיות על ארוכותפוזיציות גילגול מכירות אלה גודרו על ידי 

Intermediate .) במצב של אסטרטגיה זו הכניסה לחברה כסף כל זמן שהוקש היהbackwardation כאשר .

. והתקרבככל שזמן פקיעתן הלך  כסף להפסיד החלו הארוכות , הפוזיציותcontangoהשוק התהפך למצב של 

בעיות ל גרמו ואל הפסדים. MGRM נגד שווקיםלמעשה הזיזו את ה הןש עד, גדולות כה היו הפוזיציות, בנוסף

מה , את הפוזיציות מנזילהמצאה את עצמה  MGRM דבר של בסופו .נזילותבעיות ל או, מזומנים תזרים

 .דולר מיליארד 1.3 שלבפועל  הפסדל שהוביל

נגד  רעים הימוריםמ כתוצאה דולר מיליארד 6.6 הפסידהאשר  גידור קרן, Amaranth -בגם  פגעה דומה בעיה

המרווח בין המחירים בחודשי  בנוסף,. בחדותנפל  הטבעי הגז ו שלמחיר 2006 בספטמבר. טבעי גז עתודות

 להפסדים הוביל זה, עצום היה הפוזיציות של ןגודלו מאחרהחורף לבין המחירי בחודשי הקיץ התמוטט. 

  להנזיל את החוזים. ניסתה הקרן כאשר החריפואשר הלכו ו גדולים

 מהמחירים העתידייםיותר  נמוכים ספוטה מחירי אם (contango) קונטנגושל במצב  נמצאים השווקים

(forward prices) .וורדיישןבקשל במצב  נמצאים השווקים (backwardation )יותר  גבוהים ספוטה מחירי אם

 תשואות שפירושו, לסחורה גבוה ביקוש קיים כאשר מתרחש וורדיישןבק מצב של .תידייםהע מחיריםהמ

 .גבוהות( convenience yields) נוחות

 .האקטואריה הפיננסית השונות של הלשכה בתחומי ההסמכה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל מנכ"ל


