
 

 

   

 

 
 
אופציות  ם שלמאפייני: שווקים ומוצרים פיננסיים

 בסדרה 8מאמר מס' /  על מניות
 

 מאת: רועי פולניצר
 

אשר משפיעים על שווי האופציות,  שה משתניםימביא בחשבון שעל מניות לתמחור אופציות שולס אנד מודל בלק 

 כדלקמן:

 הבסיס; מנית של השוטף המחיר .1

 ;האופציה של המימוש מחיר .2

 ;האופציה חיי משך .3

 ;הסיכון חסרת הריבית שיעור .4

 ;המניה תשואות של התקן סטיית( / Volatility) תנודתיות .5

 .הצפוי הדיבידנד שיעור .6

 

 אופציות אירופאיות ואמריקאיות באותו אופן.שוויין של , הרי שכל הגורמים הללו משפיעים על האופציה חיי משךלבד מ

 

אשר עליו הן כתובות, ואופציות מכר  הבסיס מנית של השוטף מחירהעל  לעלות בערכן( אינן יכולות callאופציות רכש )

(put אינן יכולות )של האופציות. מחיר המימושעל  לעלות בערכן 

 

 מחירהמההפרש שבין להיות שוות פחות כאשר המניה אינה משלמת דיבידנד, אופציות רכש אירופאיות אינן יכולות 

 אופציות מכר אירופאיות אינן יכולות שוות פחות .האופציה של המימוש מחירשל וערכו הנוכחי  הבסיס מנית של השוטף

 .הבסיס מנית של השוטף מחירוה האופציה של המימוש מחירערכו הנוכחי של  מההפרש שבין

 

 

 

 

 

 

  Office: +972.77.507.0590    Cell: +972.52.598.1668    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

 
 

http://www.intrinsicvalue.co.il/
mailto:info@intrinsicvalue.co.il


 2 

 

 

   

 

 
 

 בעלותעבור אופציות אירופאיות  ארביטראז' היעדרקשר של  ינו( הPCP- put call parityכלל שיוויון האופציות )

סך הצברם תיק המורכב מכי שוויו של גורס כלל שיוויון האופציות . )מחיר מימוש, משך חיים ונכס בסיס( מאפיינים זהים

שלה  (כלומר איגרת חוב ללא קופון או איגרת חוב קופון אפסהמונפקת בניכיון )הווה אומר: איגרת חוב ות רכש אופציישל 

בעלת מאפיינים  אופציית מכרו הבסיס מניתתיק המורכב מזהה לשוויו של  האופציה של המימוש מחירלערך נקוב השווה 

 הזהים לאלו של אופציית הרכש, כדלקמן:

rTXecSp  0 

 

 האומר כי אם מתקיימות שלוש ההנחות של שוק מושלם, אי חלוקת דיבידנד( 1973)של מרטון  השניבהסתמך על המשפט 

 לפני תאריך פקיעתה.אופציית רכש אמריקאית  מומשלעולם לא תשקבוע, הרי ומחיר מימוש 

 

כאשר אופציית המכר נמצאת עמוק "בתוך הכסף", הרי שמימוש מוקדם של אופציות מכר אמריקאיות על מניות שאינן 

 משלמות דיבידנדים עשוי להיות אופטימלי.

 

המכר  הרכש והן אופציות , כאשר הן אופציותאופציות רכש תמיד שוות יותר מאופציות מכר מקבילות טרם הפקיעה

 נמצאות "בכסף".

 

 המחירלההפרש שבין מחיר אופציית רכש לבין מחיר אופציית מכר מקבילה, יש גבול המחרה תחתון השווה להפרש שבין 

, וגבול המחרה עליון השווה להפרש שבין ערכו ותהאופצי של המימוש מחירוערכו הנוכחי של  הבסיס מנית של השוטף

 .הבסיס מנית של השוטף המחירו ותהאופצי של המימוש מחירהנוכחי של 

 

הן עבור אופציות רכש והן עבור אופציות מכר. כאשר  כלל שיוויון האופציותעל גבולות ההמחרה ו משפיעיםבידנדים ד

רכש אמריקאיות עשוי להיות אופטימלי. מקרה זה נכון אם הדיבידנד גדול מספיק, הרי שמימוש מוקדם של אופציות 

 מימוש מוקדם.במסגרת אותו סכום הדיבידנד עולה על סכום הריבית שעליו מוותרים 
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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 

תיקוף מודלים בתחומי פיננסיים ובמדידת סיכונים לצורכי יישום הוראות רגולטוריות, תקינה חשבונאית, פיתוח, יישום ו

 הניהול הסיכונים ובנושאים נוספים. 

 

 

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

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

והן בתחום  עסקי הערכות שווי בנושא שינוי מבנההן בתחום  רשות המסים בישראל רועי נמנע על רשימת היועצים של

. בנוסף, רועי נמנה על רשימת המומחים הכלכליים הערכות שווי בנושא נכסים בלתי מוחשיים בעסקאות מקרקעין

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

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

כמו גם בראש פורום  FAIAVכללי 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 ) ם בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסייםהמסים בישראל לביצוע, פיקוח וניהול הערכות שווי של תאגידים, נכסי

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

 אשקלון ובמוסדות אקדמיים שונים.

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

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

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

(, כאקטואר סיכוני ORA(, כאקטואר סיכונים תפעוליים )CRA(, כאקטואר סיכוני אשראי )MRAכאקטואר סיכוני שוק )

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

( מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים CRM(, כמומחה לניהול סיכונים )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל )

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

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

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

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

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

 גוריון.
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