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 Time) התאמת זמן :מנהל סיכונים פיננסייםשל הערה 

Aggregation) 

 דינוביזמן אחר. לדוגמא, נניח שזמן אחד למ שונים פרמטרים להתאיםישנו צורך לעיתים קרובות 

, volatilityאת התנודתיות )לחשב  יכוליםאנו  באמצעותםתשואות יומיות, ש אודותנתונים 

לתנודתיות חודשית. זה מה  להמיר מעונייניםאותה אנו שו סטיית תקן של התשואות( היומית

  .(Time Aggregation) התאמת זמןת בעיישמכונה 

 

סטיית התקן המשמשת בהערכות שווי מימון כמותי ובאקטואריה פיננסית הינה סטיית התקן 

המיידית אשר התאמתה לזמן נעשית דרך הלוגריתם שהוא סטיית התקן המיידית כפול שורש 

 הזמן.

 

סטיית התקן הצפויה.  -חשוב להבין שאין קשר בין תקופת האמידה של סטיית התקן ויישומה כ

 ,Cox של הבינומי המודל, Black & Scholes מודלכאשר אנו אומדים את סטיית התקן עבור 

Ross & Rubinstein ,המכונה מהסוג הנומריות שיטות Finite Difference Method ושיטת 

אנו מחפשים למעשה את מה שמכונה "סטיית התקן המיידית" )הרגעית( ולה  קרלו-מונטה

התהליך הסטוכסטי העומד דהיינו, , Brownian Motion הנחת תחת) מבצעים התאמת זמן

 :(ייםנכסים פיננסמאחורי התנהגות 

   instantSD t SD t  

 ביצוע לפני האחרונה בתקופה התקן סטיית היא המיידית התקן סטיית של ביותר הטוב האומדן

 .יותר רחוקות מתקופות תקן סטיית לקחת נכון זה ואין, הערכה

 

 הלוג התפלגות על התקן סטייתכהצפויה  התקן סטייתלחשב את  םאקטוארים פיננסיים נוהגי

 .שנתית תקן לסטייתהמדידה, מחושבת  מועד לפני שנה לאורך היומיות תשואות של ליתנורמ

 

לתקופה מסוימת יש למצוא את  VaRסטיית התקן נתונה לתקופת זמן מסוימת ועל מנת לחשב 

 סטיית התקן הרלוונטית לאותה התקופה. 



 
 

 
 

 על מנת לעבור מסטיית תקן שנתית לסטיית תקן יומית נשתמש בנוסחה הבאה:

DaysNumOfTrade

Yearly

Daily


 

 

 ימים: nבאופן כללי, מעבר מסטיית תקן יומית לסטיית תקן של 

nDailynDays   

 :דוגמא לחישוב סטיות תקן

 ימי מסחר בשנה( 252יומי בקירוב )בהנחה של  0.5% שנתי =< 8% – 35מדד ת"א 

 ימי מסחר בשנה( 252יומי בקירוב )בהנחה של  0.82%שנתי =<  13% – 5בנקים מדד ת"א 

 ימי מסחר בשנה( 252יומי בקירוב )בהנחה של  0.5% -שער הדולר במונחי שקל 

 בשנה(ימי מסחר  252יומי בקירוב )בהנחה של  0.5% -שער האירו במונחי שקל 

 

מותאם  ככל שאופק הזמן גדלההתנודתיות הרי שמתואמות,  ןכאשר תשואות עוקבות אינ

 באמצעות השורש הריבועי של הזמן.
 

 

האקטואריה  השונות של הלשכה בתחומי ההסמכה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה

 .הפיננסית
 

                                                                                  

                                                  

 

 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל מנכ"ל


