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עסקת אקדמה על  :מנהל סיכונים פיננסייםשל הערה 

 (FRAשער הריבית )

ת שלא בתיווך נגזרות פיננסי תעסק ההינ( FRA- Forward Rate Agreement) ת אקדמה על שער הריביתעסק

שער את "לנעול"  (counterpartiesלעסקה ) לצדדים תהמאפשר (OTCבשוק שמעבר לדלפק, קרי, מסלקה )

 נועל FRA -הלוואה ומוכר העל ריבית הנועל את  FRA -רוכש ה. ממועד עתידי מסוים ריבית שתתחיל החלה

 -הפוזיציית ריבית בעוד ששערי מעליית  נהנית Long -הפוזיציית פיקדון. במילים אחרות, על ריבית האת 

Short ריביתשערי  תירידמ נהנית. 

 שכזו מכונה FRA. חודשים לשלושה LIBOR -ריבית ה על חודשבעוד  עם התחשבנות FRA נניח, כדוגמה

FRA ילוקהסמועד מייצג את  הראשון המספר. 1×  4 מסוג (Settlementהר )והמספר השני מייצג את  אשון

דנן  במקרה חודשים שלושה, LIBOR -ה שלגביה תקפה ריבית התקופהאת  τ -הזמן עד לפדיון הסופי. נסמן ב

ריבית  בין ההפרש של נטו שוויב כרוך Long -הלבעל פוזיציית  התשלום, אחד בחודש, הסילוק במועד. שלפנינו

 זריםהת. Fהריבית הפורוורד ה"נעולה",  לבין( חודשים שלושהתקופה של ל LIBOR -ה ריבית) ST  הספוט

 מה שנותן . לוק הראשוןנכון למועד הסי, בעסקאות אקדמה אחרות כמוממש , ST - F נוהי

VT = (ST − F) × τ × Notional × PV($1) 

 כאשר

PV($1) = $1 / (1 + STτ ) 

 שקולה אפקטיבית מכל הבחינות המימוניות המהותיות FRA -ב Shortשפוזיציית  מראה התרשים הבא

שום השקעה מראש )קרי,  אין, המקרים בשני. ארוך לטווח השקעה שמטרתה לממן קצר לטווח להלוואה

למצוא אותו באמצעות הנגזרת המח"מ שווה להפרש בין המח"מים של שתי הרגליים, וניתן . תשלום מקדמה(

 של המשוואה הבאה:

VT = (ST − F) × τ × Notional × PV($1) 

 ינוה FRA -ב Shortשל פוזיציית  של המח"מ הדולרי. τהינו  FRA -ב Shortהמח"מ של פוזיציית 

DD = τ × Notional × PV($1( 



 
 

 
 

 

 

 .FRA -להלן דוגמא מספרית לשימוש ב

החברה  גזבר. חודשים שישה של תקופהמשך ל יושקעואשר  חודשים שישה בעוד דולר מיליון 100 תקבל חברה

 צריכה החברה. יותר נמוכה תהיה בגין ההשקעה העתידית התשואה זה ובמקרה, יפלומפחד ששערי הריבית 

 Shortפוזיציית מאחר וכתוצאה מנפילת שערי הריבית.  רווח יצירת ידי על ההפסד את פוזיציה שתקזז תפוסל

 100 על 6×  12מסוג  FRA למכור צריךהחברה  גזבררי שה, נופליםשערי הריבית רוויחה כאשר מ FRA -ב

 החל 5% של השקעה שיעור " הלכה למעשהתנועלשכזו " FRAעסקת . F = 5% בריבית של, נניח, דולר מיליון

 .חודשים שישהבעוד מ

 



 
 

 
 

 ינה                   ה חודשים שישה לתקופה של שריבית הספוט נניח, חודשים שישה בעוד תפקע FRA -העסקת  כאשר

ST = 3%.  שהוא למעשה התסריט שממנו ו, שהתקבל מזומןעל  ההשקעהת תשואהרי שמצב שכזה יקטין את

 חושש אותו גזבר.

 אה:המשוואה הב באמצעות 

 

VT = (ST − F) × τ × Notional × PV($1) 

 

בגורם היוון  מוכפל אשר$, VT = (3% - 5%) × (6/12) × $100 million  =1,000,000  של יש תזרים FRA -ל

 הנמוכה התשואה את מקזז זה זריםת, למעשה$. 980,392ועל כן נותן שווי של  3%המורכב מריבית של 

לריבית  השווה תשואה המבטיחהכלומר, השקעה , , משתנה(floatingצפה ) השקעהעל  קיבלה שהחברה

 100 שלשקול אפקטיבית מכל הבחינות המימוניות המהותיות להלוואת ערך נוכחי  זה FRA חוזה. הפורוורד

 .חודשים 12 משךל תמורהה את להשקעתו חודשים שישה משךל דולר מיליון

 , בעודמעליה בשער הריבית נהניתFRA (Forward Rate Agreement ) -ב Longפוזיציית לסיכום, 

הינו  FRAבאיגרת חוב. המח"מ של עסקת  Longדומה למעשה לפוזיציית  FRA -ב Shortפוזיציית ש

 בין שתי התקופות.חיובי ושווה להפרש 

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

 
 

                                                                                  

                                                  

 

 

 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל מנכ"ל


