
 

 

   

 

 
 
קביעת מחירי עסקאות : שווקים ומוצרים פיננסיים

 בסדרה 5מאמר מס' / אקדמה ועתידיות 
 

 מאת: רועי פולניצר
 

וההבדל בתמחור שלהן הינו די קטן, הרי  ואילהתחייבויות הקשורות לעסקה עתידית. ה עסקאות אקדמה ועתידיות הינן

שבדרך כלל מציגים את אופן התמחור של עתידית כזהה לזה של עסקת אקדמה. המודל הבסיסי עבור מחירי עסקאות 

עצם העלות הנובעת מ בין מחיר עסקת האקדמה לבין קושראשר בעצם (, cost of carryאקדמה הינו מודל עלות הנשיאה )

הרכישה והאחסון של נכס הבסיס עד למועד פקיעת העסקה. נציין כי ניתן להכניס די בקלות את תזרימי המזומנים 

( deliveryשיתקבלו ו/או שישולמו במשך חיי העסקה לתוך מודל התמחור. העתידיות כוללות בחובן אופציות מסירה )

( בעתידית. נציין כי יש לגלם את אופציות המסירה הללו בתוך Shortסר )המטיבות הלכה למעשה עם בעל פוזיציית הח

 המודל לתמחור עתידיות.

 

 נכס השקעה הינו נכס המוחזק למטרת השקעה, בעוד שנכס צריכה הינו נכס המוחזק למטרת צריכה.

 

( מתרחשת short squeezeמכירות בחסר הינן הוראות למכירת ניירות ערך אשר אינם בבעלותו של המוכר. לחיצת שורט )

 כאשר נגמרת לברוקר כמות ניירות הערך שאותה הוא יכול להשאיל.

 

ה בנכס כלשהו במועד עתידי ע עסקוציהתחייבויות לבמהוות  תיהןהיות וש ולז וז ותעסקאות אקדמה ועתידיות דומ

בטרם  אותן "סגורל"ות ולא ניתן עסקאות אקדמה אינן נסחרות בבורסה, אינן סטנדרטיכלשהו, אולם להבדיל מעתידיות, 

 פקיעתן.

 

 הינו כלדקמן: (Spot) לבין המחיר המיידי (Forward) הקשר שבין מחיר עסקת אקדמה

rTeSF 0 

 

נכס הבסיס עד בגורס כי עלות הנשיאה הכוללת זה מודל עלות הנשיאה משמש לתמחור עסקאות אקדמה ועתידיות. מודל 

 ארביטראז'.מצב של יוביל ל פשוט כל מחיר אחר, מאחר ומחיר עסקת האקדמהשווה לחייבת להיות  ת העסקהלפקיע
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, הרי שמחיר עסקאת האקדמה יהיה שווה למחיר העתידית. ניתן העסקהכאשר שערי הריבית ידועים על פני משך חיי 

 .בין השווי של נכס הבסיס לבין רמת השינוי בשערי הריביתמסוימות להנחות  בהתאםלגזור קשרים שונים, 

 

)הנמדד   Fסומן באותשיעסקת אקדמה על שער החליפין,  ה שלגורס כי מחיר (Interest rate parity) שיוויון שערי הריבית

, ולהפרש שבין S שיסומן באות כיחס שבין המטבע המקומי לבין המטבע הזר(, חייב להיות קשור לשער החליפין המיידי,

 :(T)לאורך משך חיי עסקת האקדמה  (rFC) הריבית הזרה רלבין שע (rDC) שער הריבית המקומית

 Trr FCDCeSF


 0 
 

 עלויות אחסון בפועל )הידועות כעלויות נשיאה( הקשורות אליהם. נןלנכסי צריכה יש

 

העתידית  ה של, הרי שמחירשלוהעתידית  ההחזקתקופת האם ישנה תועלת בהחזקת נכס בסיס הניתן לצריכה על פני 

 .(convenience yield) יגלם תשואת נוחות

: u בגודל מחיר עתידית עם עלויות אחסון
 TureSF  0 

: yבגודל   מחיר עתידית עם עלויות אחסון ותשואת נוחות
 TyureSF  0 

 

ומתקבלים בתקופות  קל להתאים את מחיר העתידית או את מודל עלות הנשיאה לתזרימי מזומנים הנובעים מנכס הבסיס

על פני משך חיי עסקת האקדמה, הרי שיש , Iבאות  שיסומן, כלשהו . אם נכס הבסיס משלם סכום מזומן ידועהביניים

 מודל עלות הנשיאה:לכך ב התאמהלבצע 

  rTeISF  0 
  

 , אנו מניחים שהדיבידנד משולם באופן רציף:qשיסומן באות כאשר נכס הבסיס משלם דיבידנד, 

 TqreSF  0 
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אפשרויות לבעל פוזציית החסר.  שונים למקומות מסירהאפשרויות נכסים פיזיים כמו למשל זהב או תירס, עשויים להציע 

" על ידי ותעתידיות "מקוזז . הואיל ועל פי רובאלו עשויות להיות בעלות שווי משמעותי למחזיק פוזיציית החסר בעתידית

של  תמסתיים במסירה פיזיאכן  עתידיותרק אחוז קטן מכלל ה, הרי שלפני מועד המסירה עתידיתקניה או מכירה של 

 .הסחורה

 

 Tשווה למחיר המיידי הצפוי בזמן  Tבזמן  ת נכס בסיס מסויםעתידית למסירה הנוכחי של מחיר גורס כימודל הציפיות   

[F = E(S)]יישור קו בין מחיר העתידית הנוכחי לבין המחיר המיידי הצפוי בו זמנית. מעשה ל. מודל זה פועל ל 

 

. בקוורדיישן (F > S) הינו מצב שבו מחיר העתידית נמצא מעל למחיר המיידי הנוכחי (contango) קונטנגו

(backwardation )מתאר את הקשר ההפוך, קרי שמחיר העתידית נמצא מתחת למחיר המיידי הנוכחי (F < S) . מרטינגל

(martingale)  שווה להינו מצב שבו מחיר העתידית( מחיר המיידי הנוכחיF = S.) 
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 שווי פנימי
מספק שירותי הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים  שווי פנימימשרד הערכות השווי 

מורכבים למטרות מס, עסקאות, דוחות כספיים ולצרכים משפטיים ומתמחה בביצוע ניתוחים כמותיים במכשירים 

ינה חשבונאית, פיתוח, יישום ותיקוף מודלים בתחומי פיננסיים ובמדידת סיכונים לצורכי יישום הוראות רגולטוריות, תק

 הניהול הסיכונים ובנושאים נוספים. 

 

 

 רועי פולניצר
המתמחה בהערכות שווי בלתי תלויות. בעשור האחרון היה רועי אחראי על אלפי עבודות הערכות  "שווי פנימי"בעלים של 

 שווי ואקטואריה פיננסית אשר בוצעו עבור משרדי רואי חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי, חברות פרטיות וציבוריות בישראל.

והן בתחום  הערכות שווי בנושא שינוי מבנה עסקיהן בתחום  רשות המסים בישראל רועי נמנע על רשימת היועצים של

. בנוסף, רועי נמנה על רשימת המומחים הכלכליים י מוחשיים בעסקאות מקרקעיןהערכות שווי בנושא נכסים בלת

מספר בתי משפט בישראל )שלום ומחוזיים כאחד( בתחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית והוא משמש  של

 (.IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל )כמנכ"ל ויו"ר לשכת מעריכי השווי 
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רועי הינו מרצה מבוקש בתחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית, המופיע בפני חברי הנהלה ודירקטורים והוא עמד 

כמו גם בראש פורום  IAVFAכללי האתיקה והסטנדרטים המקצועיים של בראש צוות המשימה שגיבשה את 

לקביעת קווים מנחים עבור עובדי רשות  הוועדה. רועי משמש גם כיו"ר IAVFAגילויי הדעת של הפרקטיקנים שקובע את 

וועדת ) קוח וניהול הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסייםהמסים בישראל לביצוע, פי

(. בעברו שימש רועי כמרצה בקורסים מתקדמים בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות במכללה האקדמית פולניצר

 אשקלון ובמוסדות אקדמיים שונים.

שון בכלכלה )התמחות במימון( רועי הינו אקטואר בעל תואר שני במנהל עסקים )התמחות במימון( ותואר רא

גוריון ועבר בהצלחה רבה את כל ששת בחינות הרשות לניירות ערך לרישיון מנהל תיקים בישראל. כמו -מאוניברסיטת בן

(, FEM(, כמודליסט פיננסי וכלכלי )QFV(, כמעריך שווי מימון כמותי )CFVכן, רועי מוסמך כמעריך שווי מימון תאגידי )

(, כאקטואר סיכוני ORAטואר סיכונים תפעוליים )(, כאקCRA(, כאקטואר סיכוני אשראי )MRAכאקטואר סיכוני שוק )

לשכת מעריכי השווי  ( מטעםPRA( וכאקטואר סיכונים פנסיוניים )LRA) (, כאקטואר סיכוני חייםIRAהשקעות )

( מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים CRMה לניהול סיכונים )(, כמומחIAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל )

(IARM( וכמנהל סיכונים פיננסיים )FRM( מטעם האיגוד העולמי למומחי סיכונים )GARP רועי עבר בהצלחה רבה את .)

(, כאשר EXAM PART II -ו  EXAM PART I) GARPאינטגרטיביים של -ההסמכה הבינלאומית הכמותיים שני מבחני

מדינות ברחבי העולם באותן  90 -כלכלנים וסטטיסטקאים שנבחנו ב 11,500מבין  99 -בשניהם ציוניו דורגו באחוזון ה

רועי בוגר קורסים מתקדמים במתמטיקה וסטטיסטיקה במסגרת לימודי תעודה בנוסף,  הבחינות באותם המועדים.

-באקטואריה באוניברסיטת חיפה ובוגר קורסים מתקדמים במתמטיקה ומימון לתואר שני בכלכלה באוניברסיטת בן

 גוריון.
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