
  
 

    

  

  
  

: חסםאופציות  שווי שיטות להערכת
טכניקות נוספות להערכת שווי אופציות 

  בסדרה 4/ מאמר מס'  חסם
  

  מאת: רועי פולניצר
  

טכניקות נוספות להערכת במאמר זה נציג  .חסםשונות להערכת שווי אופציות השיטות את הנסקור  סדרת מאמרים זוב

  .שווי אופציות חסם

  

הערכת שווי סוגים שונות להמתודולוגיות במאמר זה ננסה להדגיש כמה מה, של אופציות חסםלאור הסוגים הרבים 

   שונים של אופציות חסם.

  

מציע  1)2000, אולם האוג (לבעיית אופציית חסם אמריקאית )closed-form solution( פתרון אנליטיבאמת כידוע, אין 

 .אמריקאיות לאופציות ונילה ןשלה בסיס הקשרעל אמריקאיות  שוויין של אופציות חסם להערכתשימוש בפתרון אנליטי 

אדסי -בארונהשהוצעו על ידי  שווי אופציות ונילה אמריקאיותהערכת יתן להשתמש בקירובים האנליטיים לנלפיכך, 

) call( אופציית רכשציע את הנוסחה האנליטית הבאה להערכת שווי האוג מ .3)1993( סטנסלנדביורקסן ואו  2)1987( וויילי

  :)Down & Out( החוצהוטה מסוג למאמריקאית 

  

המחושב באמצעות קירוב כזה  ,ונילה אמריקאית )call( כאשר האיבר בצד הימני של המשוואה שקול לשווי אופציית רכש

  או אחר. כמובן שניתן לקבל שוויים דומים עבור סוגים אחרים של אופציות חסם אמריקאיות.
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יש העושים פציות תלויות מסלול כמו אופציות חסם, הגלומה בהערכת שווי אוהטבעית בניסיון להפחית את המורכבות 

 ולהגדיל את מהירותעל מנת להקטין את זמן החישוב  )variance reduction techniquesבטכניקות צמצום שונות ( שימוש

  .4)1999מן ושאום (ראופציות חסם ראו גלזלצורך הערכת שווי . לקריאה נוספת על השימוש בטכניקות ההתכנסות

  

הערכת שווי אופציות בעת  )distinct volatilities( ים להשתמש בשתי סטיות תקן שונותמציע 5)1992רובינשטיין (וריינר 

ניסיון לצמצם את  למעשהחסם, בדומה להערכת שווי אופציית חסם על שני נכסים. השימוש בשתי סטיות תקן שונות הינו 

   בות משמשת למסחר. ההטיה כאשר רק סטיית תקן אחת נלקחת בחשבון ולעתים קרו

  

  שמות / סוגים נוספים של אופציות חסם

 ותת חסם אחד, אשר מכניס את האופציובעל ות אקזוטיותאופצי -)Knock In options( פנימהת חסם ואופצי 

 במהלך חיי האופציה.או "מכה את" החסם האמור  "נוקש עלבמקרה ומחיר נכס הבסיס ") Knock In(לתוקף 

 ותאת האופצי מוציאת חסם אחד, אשר ובעל ות אקזוטיותאופצי -)Knock Out options( החוצהת חסם ואופצי 

 במהלך חיי האופציה.או "מכה את" החסם האמור  "נוקש עלבמקרה ומחיר נכס הבסיס ") Knock Out(תוקף מ

החסמים  , כאשרת שני חסמים וביניהם מרווחובעל אקזוטיותאופציות  -  (Double barriers)חסם כפול ותאופצי 

שני החסמים הם חסמי לחילופין , פנימהשני החסמים הם חסמי  למשל,( החוצהאו  פנימהעשויים להיות חסמי 

 נקראת וכזאופציה שכאשר  החוצה,החסם השני הוא חסם ו חסם פנימהחסם אחד הוא לחילופי חילופין או  החוצה

Kiko- knock in knock out.( 
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. לאופציות 6אופציות חסם ואופציות אסייתיותהן שילוב של אופציות אלו  -)Parisian options( פריזאיותאופציות  

עשויות "להיכנס לתוקף" או  הבאים לידי ביטוי בכך שאופציות אלו ,של אופציות חסם שולטיםמאפיינים  אלו

נבדלות מאופציות חסם  אלו"לצאת מתוקף" אם מחיר נכס הבסיס נוגע בחסם מלמלטה או מלמעלה; אופציות 

ת חריגות של מחיר נכס הבסיס לא יזניקו את הראשונות, ועל מנת שהמזנק סטנדרטיות בכך שתנועות קיצוניו

)trigger(  ,למשך (תלוי כמובן בסוג האופציה) מחיר נכס הבסיס להימצא מתחת או מעל לחסם על יופעל או יכבה

 תקופת זמן כלשהי שנקבעה מראש.

הרחבות של אופציות חסם למעשה הן  יותאופציות פריזאו אופציות פרסיות - )Parasian optionsאופציות פרסיות ( 

על מחיר נכס  למנוע מסוחרי האופציות לבצע מניפולציות במטרהקלאסיות, כאשר רכיב הגבול המיוחד שלהן נבנה 

 המוחזקת על ידם. הלהשיג יתרון בפוזיצי סוחרי אופציותאותם קרוב לחסם, ובכך בעצם למנוע מ זההבסיס כאשר 

אופציה את הפתרון הכמותי לבעיית הופכת נוסף כזה או אחר לחוזה האופציה  סיפיננ סעיף הכנסת, דא עקא

פרסיות חולקות את אותו אופציות , לפחות מבחינה אנליטית. בעוד שאופציות פריזאיות ופריזאית או אופצעה פרסית

יס שהה מעל או נכס הבסבה מחיר הזמן שתקופת המאפיין, כלומר, "שעון" נפרד שיש להגדירו על מנת לתעד את סך 

השעון האמור. מתאפס מתחת לחסם (תלוי כמובן בסוג האופציה), הרי שההבדל העיקרי ביניהן הינו האופן שבו 

אך נצבר שבו מחיר נכס הבסיס שהה באופן רצוף מעל או מתחת לחסם (תלוי כמובן בסוג האופציה) הזמן אם למשל, 

ס חוצה את החסם בכיוון הלא רצוי, או אז מדובר שמחיר נכס הבסיבכל פעם ומתחיל להיצבר מחדש  מתאפס

באופציות פריזאיות. מאידך, אם הזמן שבו מחיר נכס הבסיס שהה באופן רצוף מעל או מתחת לחסם (תלוי כמובן 

בכל פעם שמחיר נכס הבסיס חוצה את החסם בכיוון הלא מתחיל להיצבר מחדש ובסוג האופציה) נצבר ואינו מתאפס 

 ות. רצוי, או אז מדובר באופציות פרסי

 מחיר נכס הבסיסשבה  הזמן תתקופ לואבאופציות  -)Partial Time Barriersתקופה חלקית (מסוג אופציות חסם  

 .האופציה ימשך חימסך  )בדרך כלל קצרה(סוימת ממוגבלת רק לתקופה  על מנת לראות מתי הוא מכהמנוטר 
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השווה לממוצע מחירי נכס הבסיס תזרים השווה להפרש שבין מחיר נכס הבסיס קבלת המקנה זכות לאופציה אסייתית הינה אופציה אקזוטית,  6

על פני משך חיי האופציה לבין מחיר מימוש קבוע וידוע. קיים גם סוג נוסף (אך פחות נפוץ) של אופציה אסייתית, המקנה זכות לקבלת תזרים 
 ין מחיר מימוש השווה לממוצע מחירי נכס הבסיס על פני משך חיי האופציה.השווה להפרש שבין מחיר נכס הבסיס במועד הפקיעה לב
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 ,התקופה אלובאופציות  -)Window Barriers  /Partial Time Barriersתקופה חלקית (מסוג אופציות חסם  

 על מנת לראות מתי הוא מכה, הינה מוגבלת רק לחלק קטן ממשך חיי האופציה.מנוטר  מחיר נכס הבסיסשבה 

חסם מסוג תקופה  יתאופצי שלניתן להתייחס לאופציות אלו כשילוב  -)Look Barriersמסתכלות (אופציות חסם  

 המתחילה לאחר תקופת זמן מסוימת בעתיד עם מחיר מימוש ידוע וקבוע 7אחורה"-"המסתכלת הואופצי חלקית

)forward starting fixed-strike lookback option.( 

ספקטרום רחב של קשת בענן לאחר יום גשום מורכבת מ -)Rainbow /Two-Asset Barriersאופציות קשת ( 

שמן מעצם העובדה , ולמרות שאופציות קשת אינן צבעוניות כמו הקשת בענן, הן קיבלו את צבעים שוניםאורות ב

 שהן נכתבות על שני סוגים או יותר של נכסי בסיס ולא על נכס בסיס בודד.

אופציות חסם הפוכות הן אופציות שהחסם שלהן מצוי  -)Reverse Barrier Optionsאופציות חסם הפוכות ( 

קף, כאשר היא "בתוך הכסף" (קרי, בעת נגיעה של מחיר נכס הבסיס בחסם האופציה תיכנס לתוקף או תצא מתו

בתוך הכסף), להבדיל מאופיות חסם רגילות שהחסם שלהן מצוי "מחוץ לכסף" קרי, בעת נגיעה של מחיר נכס הבסיס 

 בחסם האופציה תיכנס לתוקף או תצא מתוקף, כאשר היא מחוץ לכסף).

ט לכך שהחסם אופציות אלו דומות לאופציות חסם רגילות, פר -)Soft / Fluffy Barriersאופציות חסם רכות ( 

שלהן איננו ערך בודד אלא טווח רך שלו גבול תחתון מוגדר וגבול עליון מוגדר, וכאשר מחיר נכס הבסיס נוגע בגבולות 

 הללו האופציות נכנסות לתוקף או יוצאות מתוקף בהתאמה.
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וש קבוע וידוע. קיים גם סוג נוסף (אך פחות נפוץ) של המקסימלי/המינימלי מבין מחירי נכס הבסיס על פני משך חיי האופציה לבין מחיר מימ
אחורה", המקנה זכות לקבלת תזרים השווה להפרש שבין מחיר נכס הבסיס במועד הפקיעה לבין מחיר מימוש השווה למחיר -אופציה "המסתכלת

 המקסימלי/המינימלי מבין מחירי נכס הבסיס על פני משך חיי האופציה.
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  :רועי פולניצרמר  אודות

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

 בן באוניברסיטת השקעות ועדת של ראשי ומודליסט סיכונים כמנהלרב בתחום 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"ד ה"ה של

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

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

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

הינו ומשמש גם כיו"ר ומנכ"ל הלשכה. כמו כן, מר פולניצר  )IAVFA( מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל

 וכמנהל סיכונים מוסמך )GARP( האיגוד העולמי למומחי סיכוניםמטעם  )FRM( סיכונים פיננסיים מוסמך כמנהל

)CRM(  האיגוד הישראלי למנהלי סיכוניםעל ידי )IARM( ,וארבעל ת B.A  ובכלכלה- M.B.A  במנהל עסקים עם

במימון בקורסים  ץ ז"לליפשי שילה ר"ד ה"ה של עוזר הוראהושימש כ מאוניברסיטת בן גוריוןהתמחות במימון 

מרצה בקורסים , במכללה האקדמית אחווה בנגזרות וניהול סיכוניםמרצה בקורסים , במוסדות אקדמיים שונים ובנקאות

בניתוח ניירות ערך, מכשירים מרצה בקורסים וכ במכללה האקדמית אשקלוןבניתוח דוחות כספיים והערכת שווי 

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

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

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

ת מומחים מעת לעהמשרד מעסיק  .ודוחות כספיים יננסים מורכבים לצורכי עסקאותנכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פ

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

  ייעוץ כלכלי וגופים פיננסיים.
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