
  
 

    

  

  
  

שיטות להערכת שווי אופציות 
/  סימולציית מונטה קרלואירופאיות: 

  בסדרה 4מאמר מס' 
  

  מאת: רועי פולניצר
  

 Europeanאירופאיות (אופציות  שונות להערכת שווי אופציות אירופאיות.השיטות את הנסקור  סדרת מאמרים זוב

options( ה) נקראות גם אופציות ונילהVanilla options) או אופציות רגילות (Straight options,(  כלל יקום ל הבסיסהן

(כגון: אמריקאיות, ברמודיות, חסם,  מספקות את הבסיס להערכת שוויין של אופציות אחרותועל כן הן  האופציות

את , את סימולציית מונטה קרלו ציגבמאמר זה נ .)וריאליות ח וכיוב' אופציות אקזוטיותמורכבות, בינאריות, קשת, מרוו

המאמרים  4נערוך השוואה בין השיטות שהוצגו בכל וקירוב בכסף פורוורד , את שיטת הקרלו-מונטה- קוואזי יתסימולצי

  .אופציות אירופאיותלהערכת שווי  יטות ההפרשים הסופיים)(להוציא את ש

  

  קרלו- סימולציית מונטה

מערכות,  של למדל את התנהגותן מנסים כאשר במיוחד, שונים בתחומים) MCS( קרלו-מונטה ניתן ליישם את סימולציה

 בסיס נכס מחירשל  והתנהגות למדל את היא המטרה, דנן שלפנינו במקרה. ודאות אי של כוללות בחובן מידה מסוימתה

הנחה תחילה עלינו להניח , הללו המסלולים את על מנת ליצור. רבים אפשרייםמחירים  מסלולי יצירת ידי על כלשהו

 בראונית מקובל להניח תנועה, פיננסיים נכסים של במקרה – הנכס כלשהי לגבי התהליך הסטוכסטי השולט במחיר

  .גיאומטרית

  

מורכבת משינויים ההינם בעלי תנודתיות מתמדת לפיה, מחירים  הינה הנחה תועלתנית גיאומטרית בראונית תנועה

, מדדי מניות ,של מטבעות שמחיריהם, משמע, Drift), בתוספת "סחיפה" Random walk" ילוך מקריאקראיים ("ה

ה מסוימת תוך זעזועי שוק על פני מגמ אינם נשארים אף פעם במקום אלא הם נעים ונדים כל הזמן סחורותו מחירים

  . מגמהעל פני אותה  ן, המסיטים אותם כל פעם מחדש מהתקדמותכאלה ואחרים אקראיים

  

  :הבסיס נכס מחירעבור  המודל את נבחן הבה
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 באמצעות .)Wiener Process( וינר תהליך הוא dz -ו המניה מחיר של התנודתיות היא שיעור הסחיפה, הוא כאשר 

 הפרמטרים עלבהתבסס  זמן עםמשתנה  נכסה מחיר כיצד להגדירניתן למעשה , הבסיס נכס מחירזה עבור  במודל שימוש

  .לעיל

  

  קרלו: -אופציות אירופאיות באמצעות סימולציית מונטהלהלן השלבים לביצוע הערכת שווי 

 מתוך התפלגות נורמליתעל ידי הגרלת משתנה מקרי  נכס הבסיסנייטרלי לסיכון של מחיר מקרי מסלול 'לסמלץ'  .1

 (היות והוא הוגרל מתוך התפלגות נורמלית 1ושונות של  0זה ישנה תוחלת של מקרי . למשתנה סטנדרטית

 ). סטנדרטית

. נציין כי פעמים או יותר 1,000,000 - ל 1,000בין הוא מספר כלשהו  n, כאשר מסלולים מקריים עבור הנכס n לסמלץ .2

מות הזמן כאך בו זמנית גם את רמת הדיוק של הסימולציה את  נעלהיותר כך  רבמסלולים נסמלץ מספר ש ככל

 .הנדרשת להרצת הסימולציה

אופציית רכש  תזרים האופציה במועד הפקיעה עבור כל אחד מהמסלולים המקריים. במקרה דנן שלפנינואת  לחשב .3

)call(: 

 

  הנוכחי. כועל מנת לקבל את ערנו שנוצרו ולאחר מכן להווממוצע תזרימי המזומנים על פני כל המסלולים לחשב את  .4

  

  

  בשיטת סימולציית מונטה קרלו. )callאופציית רכש ( של יה הכלכליהינו שווי זה נוכחי ערך

  

 על ידי זה – יותר גדול בבעיית הערכת השווי מדיםיהמ ככל שמספר יותר שימושית קרלו-שסימולציית מונטה למרות

 לצורך הערכת שווי אופציות בה הרי שהשימוש – מימדיות-הפרשים רב משוואותבפתרון  שהיא מקטינה את הצורך

  .די שכיחהוא  )קרי, פשוטות יחסית( אירופאיות

  

 מספר למעשה ינוה סימולציית מונטה קרלוב המקרים ברוב המשמש הסטנדרטי הנורמלי יהמקר המספר כי לצייןיש 

  במספר שימושה המקריםמרבית שב למרות ),מקרי להיות מתיימרש כלומר מספר, pseudo random( מקרי'-פסאודו'
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 להשתמש בוחרים ממעריכי השווי חלקוהיות  .משמעותי באופן האופציה שוויהערכת  על משפיע ונאינמקרי - פסאודו

 Quasi-Monte Carloקרלו (- מונטה- כאן נכנסת לתמונה סימולציית קוואזיהרי ש קוואזי 'מקריים' במספרים

Simulation.(  

  

  :המסלוליםה של מספר יקרלו, כפונקצ-החישוב של שווי אופציה אירופאית באמצעות סימולציית מונטה נילהלן זמ
  

  זמן החישוב  מסלוליםמספר 

  שניות 0  100

  שניות 1.15  500

  שניות 2.31  1,000

  שניות 17.36  5,000

  שניות 26.08  10,000

  שניות 5 -דקות ו 2  50,000

  שניות 9 -דקות ו 4  100,000

500,000  
כה גדול של  לא מסוגל לעבד מספר)  (Win XP PIII 600 MHzמחשב מסוג 

  בצורה יעילה מסלולים

  

  קרלו (רצפי התאמה נמוכה)-מונטה-סימולציית קוואזי

להערכת שווי  קרלו-מונטה סימולציית שיטת של וריאציה נההי קרלו-מונטה-קוואזי סימולציית מרמז ששמהש כפי

-מונטה-קוואזי סימולצייתהרי ש, מקריים- פסאודו מספריםב תמשתמש קרלו-מונטה סימולציית שיטתש בעוד. אופציות

 מלאהה )box( סאופקכ זאת ניתן להמחיש. )low discrepancy sequencesהתאמה נמוכה ( רצפיב משתמשת קרלו

 , הרי שבשלימקר באופן לכאורה התיבה את ממלאות אלו ותשנקוד למרות; מקרי- פסאודוסדר בהמסודרות  בנקודות

  .של נקודות ולא בלאגן) groupingsקיבוצים (נראה בבירור  האינהרנטיות תכונותיהן

  

ים למספר ייםד קרובים ם אלומספריהרי ש, הנוצר לא תאמיתי מקריות''ש למרות, התאמה נמוכה רצפיבאמצעות 

ניתן  אשר התאמה נמוכה רצפי מספר נםיש, על כך מרמז שהשם כפי. קרלו מונטה בשיטות לשמש ויכולים מקריים

  :קרלו-מונטה- סימולציית קוואזילהשתמש בהם ב

1. Faure 

2. Halton 

3. Sobol 

4. Niederreiter  

5. Van der Corput    
6.   
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 מפיקיםשצוינו לעיל  הרצפים כלכי נאמר מראש  זאת עם, יעתיד במאמר לדיון נושא הינה ברצף כזה או אחר הבחירה

  .דומות תוצאות

  

, כפונקציה של מספר קרלו- מונטה-קוואזי סימולצייתלהלן זמני החישוב של שווי אופציה אירופאית באמצעות 

  המסלולים:
  

  זמן החישוב  מסלוליםמספר ה

  שניות 0  100

  שניות 0.58  500

  שניות 1.16  1,000

  שניות 8.68  5,000

  שניות 13.04  10,000

  שניות 2.5 -ו דקה  50,000

  שניות 4.5 -דקות ו 2  100,000

500,000  
כה גדול של  לעבד מספרלא מסוגל )  (Win XP PIII 600 MHzמחשב מסוג 

  בצורה יעילה מסלולים

  

  )At-The-Money Forward Approximation( פורוורדקירוב בכסף 

 ניתןהוא ו הבסיס נכס מחירליחס שבין האפשרות למימוש לבין  מתייחס אופציה של Moneyness)המרחק מהכסף (

 רואמ המימוש מחיר )at-the-money( "בכסףנמצאות "ה אופציותעבור . של אותה אופציה דלתאבאמצעות ה ידהלמד

עבור אופציות  -0.50 -) וcallעבור אופציות רכש ( 0.50 האופציה תהיה של דלתאוה הנוכחי בסיסה נכס למחיר זהה להיות

   .)putמכר (

  

מועד פקיעה כלשהו בנקודת זמן מסוימת בעתיד, הרי שהמרחק מהכסף על פי רוב מתבסס  נואופציות ישמרבית המאחר ול

  ). הפקיעה מועדל המתאים העתידי המחירעל מחיר נכס הבסיס במועד הפקיעה (קרי, 

  

 0.79 -ימים (כ 210 ) בעלת טווח פקיעה שלcallרוצים להעריך את שווייה של אופציית רכש ( שאנחנולרגע  ניחנ, לדוגמא

  .ש"ח לדולר 3.900 עם מחיר מימוש של שער החליפין שקל דולר שנים) על 
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ש"ח  3.900יום הינו  210ש"ח לדולר ושער החליפין העתידי לעוד  3.879אם נניח כי כיום שער החליפין הנוכחי עומד על 

, spotבהתבסס על המחיר המיידי ( )out-of-the-money( כסף"ל חוץמנמצאת "לדולר, הרי שלא רק שאופציית הרכש 

-at-theנמצאת "בכסף פורוורד" ( ), אלא שהיא גםממחירה המיידי גבו" כאשר מחיר המימוש שלה  כסףל חוץמ כלומר, "

money forward.(כלומר, "בכסף" כאשר מחיר המימוש שלה זהה למחירה העתידי) (  

  

 עבור) 1994( מרטי סוברמנייםמנחם ברנר ו של בקירוב להשתמש הרי שניתן ,נמצאת "בכסף פורוורד"אם אופציה 

  :כדלקמן ותאירופאי ותאופצי

  

  

  

  השוואות

סדרת במשהוזכרו  מהשיטות כמהעות באמצ תאירופאי האופצישל  יה הכלכלישוויהערכת  כעת, ניתן להסתכל על

  מרטון.-שולס- בלקעל בסיס מודל בהשוואה לתוצאת של התוצאה על פי כל שיטה על עוצמת השגיאה וכן מאמרים זו 
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של נכסים  שווייםגזירת לטובת של גורמי סיכון מרכזיים  מקרית סימולציית מונטה קרלו מבוססת על סימולציה לסיכום,

  ). Risk neutrality(סיכון לנייטרלית התפלגות תחת הנחת  פיננסים

  

נפוץ ביותר הסוג סימולציה  והינמונטה קרלו  , כאשראחת מהשיטות המרכזיות בתחום המימוןינה נכון להיום, שיטה זו ה

על סמך מהתפלגות מתאימה.  של גורמי סיכון מקריתעל דגימה , היות והוא בנוי בשימוש עבור נכסים פיננסיים מורכבים

   זמן.על פני סיכון  שינויים בגורמיה עבור םנוצרים מסלולים דמיוניי זו דגימה

  

למרות  .מקרייםשיטה לפתרון בעיות חישוביות באמצעות מספרים  נההי (להבדיל מהסימולציה) שיטת מונטה קרלו

   ."חוק המספרים הגדולים"ידי שימוש ב , השיטה מאפשרת להגיע לרמת דיוק נדרשת עלהמקרייםהמקריות שבמספרים 

  

 תזרימיםהבונים תזרים מזומנים וסדרת החלטות לכל מסלול ומסלול. ממוצע אנו  טה קרלוסימולציית מונבמסגרת 

הכלכלי של  יהמהווה קירוב לשוויו ן למועד ההערכהסיכוהריבית חסרת שיעור המהוון ב ,ל המסלוליםלכמהמתקבל 

   .האופציה

  

 לאיכות אינדיקציה מהווה אשר Standard error of sample meanשנקרא  פרמטר ידי על נמדדת השיטה של הדיוק רמת

  .התוצאה

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  Office: +972.77.507.0590    Cell: +972.52.598.1668    www.intrinsicvalue.co.il    roip@intrinsicvalue.co.il  



 7

  
 

    

  

  

  

  
  

  :רועי פולניצרמר  אודות

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

 בן באוניברסיטת השקעות ועדת של ראשי ומודליסט סיכונים כמנהלבתחום 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"דה"ה  של

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

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

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

מוסמך כמנהל הינו ומשמש גם כיו"ר ומנכ"ל הלשכה. כמו כן, מר פולניצר  )IAVFA( הפיננסיים בישראלוהאקטוארים 

על ידי  )CRM( וכמנהל סיכונים מוסמך )GARP( מטעם האיגוד העולמי למומחי סיכונים )FRM( סיכונים פיננסיים

במנהל עסקים עם התמחות במימון  M.B.A -ובכלכלה  B.A וארבעל ת, )MBA( האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים

במוסדות  במימון ובנקאותבקורסים  ליפשיץ ז"ל שילה ר"דה"ה  של עוזר הוראהכמאוניברסיטת בן גוריון ושימש 

מרצה בקורסים בניתוח דוחות , במכללה האקדמית אחווה בנגזרות וניהול סיכוניםמרצה בקורסים , אקדמיים שונים

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

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

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

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

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

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

  ייעוץ כלכלי וגופים פיננסיים.
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