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התפלגויות עם זנבות  :מנהל סיכונים פיננסייםשל הערה 
 שמנים

 לפחות, מדי מהר" נעלמים" שזנבותיה העובדה היא הנורמלית בהתפלגות ביותר החמורה הבעיה

כל שנה  חווה שוקכל על פי תצפיות עבר, . פיננסיים בנתונים אמפירית שנצפה ממה יותר מהר

 עולה אינה כזוש תדירותהבעיה ש. יותר או תקן סטיות ארבע של ה יומיתדתנואחת פעם לפחות 

תנודה יומית של ל ההסתברות, נורמליתה התפלגותה על פי. נורמלית התפלגות עם אחד בקנה

 על שמרמז מה, ימי מסחר בשנה( 250מסחר אחד )לפי  ליום 0.0032% נההי ארבע סטיות תקן

 שנים. 125 -אחת ל של תדירות

 

 ובכל. יותר או תקן סטיות 4 של ה יומיתדתנואחת פעם כל שנה לפחות  חווה פיננסי שוק כל

 .תקן סטיות 10 -הגבוהה יותר מ ה יומיתדתנוחווה  אחד שוק לפחות, שנה

 

 שמנים זנבות יש האמיתית התפלגותל( 1: )דרכים במספר תוהאמפירי תוהתצפי את להסביר ניתן

 שתי של שילוב, למשל) התפלגויות של מערבוב נלקחו התצפיות( 2) או, (tלמשל, התפלגות ) יותר

 הנאינ ההתפלגות( 3) או(, גבוה סיכון עם ואחת נמוך סיכון עם תאח, נורמליותהתפלגויות 

 .ת )קרי, לא קבועה(סטציונרי

 

 של הצפיפות פונקציית את מציג הבא תרשיםה. סבירה אפשרות בהחלט הוא הראשון ההסבר

 פונקצייתל. דרגות חופש 6עם  tהתפלגות ו (df) דרגות חופש 4עם  tהתפלגות  ,נורמלית התפלגות

סתברויות לקבלת ה את יותר טוב שמשקף דבר, שמנים זנבות נםיש tשל התפלגות  הצפיפות

 .אמפירייםיננסיים פ בנתונים קיצוניות תצפיות



 
 

 
 

 

 

 של יתהזנב הסתברותה על מדווחשל  שמאלבצד  הפאנל. הבאה בטבלה יותר מפורט זה מידע

 3מינוס פחות מ של תנועה יומיתלקבל  ההסתברות, אלדוגמ. הימהסטי יותר נמוכהה תצפית

 או, 0.001 נההי( סטיות תקן יומיות 3 -פחות מ קרי, קריסה של השוק בגובה של) סטיות תקן

 0.020 -ו, דרגות חופש 6עם  tהתפלגות על פי  0.012, על בסיס ההתפלגות הנורמלית 0.1%

 .דרגות חופש 4עם  tהתפלגות 

 

 -ב או, אחת בשנה לתוחלת מספר ההתרחשיות את ההסתברויות שקיבלנו להפוך יכולים אנחנו

 םינה להסתברויות שצוינו לעיל המתאימים המספריםכי  מראה ימין בצד הפאנל. עסקים ימי 250

 רק ההתפלגות הנורמלית חוזה, אחרות במילים. המתאימות ההתפלגויות עבור 4.99 -ו 3.00, 0.34

 של בשנה ימים 3 חוזה, = df 4 עם tהתפלגות . = z -3 -ל מתחת יומיות תנועות של בשנה ימים 0.3

 .למציאות יותר קרוב ,= z -3 -ל מתחת יומיות תנועות



 
 

 
 

 

 

לרמת  או, בזנב הימני 99% רמת ביטחון שלל המתאימה סטייה על מדווח התחתון הפאנל

 99%ל עבור רמת ביטחון ש  -ה, נורמליתה תפלגותהה עבור. בזנב השמאלי 1% מובהקות של

 יותר הרבה, 3.75 ינהה 99%ל עבור רמת ביטחון ש  -ה, = df 4 עם tהתפלגות עבור . 2.33 ינהה

 . 1.61 הוא תייםהש בין היחס. הגבוה

 

בגין העובדה שההתפלגות הנצפית בשווקים קרובה יותר  VaR -ה מדד לתיקון אצבע כלל, על כן

פעולה זו . 1.61 -הכפלת המדד ב הינה על ידי נורמלית התפלגותל מאשר = df 4 עם tלהתפלגות 

 למעשה כעת אנו מבינים. שמנים זנבות עבור קיומם של את הכיסוי המיטבי נועדה על מנת לקבל

גורם  מו למשלכ, VaR -ה מדדי להכפלת משמשים( safety factors)" גורמי בטיחות" מדוע

 .(3 -)גורם השווה ל ועדת באזל של יפיקוחה מכפלהה

 
 

האקטואריה  השונות של הלשכה בתחומי ההסמכה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה

 .הפיננסית
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