
09-May-13 

1 

  מטרת השיעור הנה הצגת מסגרת פורמאלית למידול של
כגישה לניתוח משתנים כלכליים  ,תהליכים סטוכסטיים

 גורמים מקריים לאורך זמןי "ע, בין היתר, המושפעים

המסגרת תשמש גישור בין שיעורים קודמים לנושא הבא  ,
י  "התנהגותו של נכס פיננסי ניתנת למידול ע: ע נגזרים"ני

 (נכס נגזר)תהליך אחר ' נגזר'תהליך סטוכסטי אשר מתוכו 

 אחר ערכו של נכס  " עוקב"בהמשך נראה כי כל נכס נגזר
אחר והתנהגותו של האחרון הנה קריטית עבור הראשון  

 (ניהול סיכוניםל, בין היתר, הנכסים הנגזרים משמשים)

בהקשר הזה נעסוק בשיעור הנוכחי בנושאים הבאים: 

 תנועה בראונית ומרטינגלים: יסודות של מידול סטוכסטי1.

 יסודות של חשבון סטוכסטי :כלים מתמטיים רלוונטיים2.

 2 מודלים של תהליכים סטוכסטיים: יישומים פיננסיים3.

בין , תהליכים סטוכסטיים ישמשו בהמשך הקורס, כאמור
 :באופן כללי ;(אופציותבפרט )ע נגזרים "לתמחור ני, היתר

המכונה  , הנה נכס פיננסי שערכו נגזר מנכס אחר אופציה
האופציה מבטיחה לבעליה  , כתלות בערכו ;"נכס הבסיס"

 ערך האופציה בכל רגע נתוןהשאלה היא  ; תשלום מסוים

ברור כי תמחור של אופציה מחייב ניתוח של נכס הבסיס 

התנהגותו של נכס פיננסי ניתנת למידול כתהליך סטוכסטי 

מגורמים  , בין היתר, נובעיםשינויים בערכו של נכס פיננסי •
 dXt = μdt + σdBt: מקריים וניתנים לתיאור מתמטי כגון

 :  בנכס פיננסי יהיהסך השינוי •

המרכיב להגדיר באופן מדויק את ( 1)נצטרך , בנוסחה לעיל•
 3 אינטגרציה בסביבה סטוכסטית  להגדיר ( 2) -ו ,Btהמקרי 

חשבון סטוכסטיל מחייב הכרה עם "פיתוח המסגרת הנ 
  בהקשר הזה נתייחס למודלים סטוכסטיים של משתנים

 תשואות של נכסים ושערי ריביתכגון , כלכליים חשובים
  פיתוח שיטת הפתרון של משוואה סטוכסטית המתארת

תיאור התנהגותו  : התנהגות הנכס מוביל אל השלב הבא
 נוסחת איטול מתאפשר תוך שימוש ב"הנ ;של נכס נגזר

נחזור למסגרת  , ע נגזרים"לאחר הכרה בני, בהמשך הקורס
 ל לתמחור אופציות"יישום הכלים הנהסטוכסטית ונכיר ב

ושתיהן  , תמחור אופציות מתאפשר בשתי שיטות חלופיות
 :משתמשות בכלים מתמטיים של תהליכים סטוכסטיים

משוואות דיפרנציאליות סטוכסטיות  שיטת הפתרון של 1.
(Stochastic Differential Equations - SDE) 

 (שיטת המרטינגלים)התמחור המותאם לסיכון  שיטת2.
4 

כאוסף משתנים  תהליך סטוכסטי מוגדר , באופן פורמאלי
אם  ; שהוא משתנה מקרי Xtמוגדר  tכאשר לכל  ,מקריים

t הנו זמן ,{Xt} ניתן לפרשנות כתהליך שמתפתח עם הזמן 
 אם האינדקסt האוסף , הנו רציף{Xt} מתאר תהליך זמן רציף 

חשבון סטוכסטי מהווה תחום מתמטי חדש יחסית 
כאשר מדען סקוטי  19 -פיתוח התחום החל במאה הRobert Brown 

 (Brownian Motion)" תנועה בראונית" -תיאר תופעה הידועה היום כ

וביניהם , חוקרים רבים תרמו לפיתוח התחוםAlbert Einstein ,K. Itô ,

Norbert Wiener ואחרים ויישומי התחום הורחבו גם לכלכלה ומימון 
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    להלן דוגמא לריאליזציה של תהליך
הילוך אקראי טהור סטוכסטי המכונה  

(pure random walk) ,י"המוגדר ע             :
Y0 = 0; Yt = Yt - 1 + et                           

et = {-1, p = ½; 1, p = ½}  
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 תנועה בראונית(Brownian Motion ) תהליך וינר המכונה גם
(Wiener process )הנו תהליך סטוכסטי בעל התכונות הבאות: 

 B0 = 0של התהליך הנו ( t = 0 -ב)ערכו ההתחלתי 1.

 הנם בלתי תלויים Btהשינויים בערכו של התהליך 2.

שונות השינוי : הנם סטציונריים Btהשינויים בערכו של התהליך 3.
 (s - t)תלוי רק בערך ( Bs - Bt)כלומר הערך , הנה סופית וקבועה

 Bt - Bs ~ N(0, t - s): הנה נורמלית Btהתפלגות השינויים של 4.

 (על פני הזמן' פערים'או ' קפיצות'אין ) t -הנו רציף ב Btהתהליך 5.

 סטנדרטיתזוהי הגדרת תנועה בראונית: Bt - Bt-1~ N(0,1) ,
,   5 -ו 3, 2חייבת לקיים תנאים  Wtכללית כאשר תנועה בראונית 

 Wt - Ws ~ N(μ(t - s), σ2(t - s))(: 4במקום )ואת התנאי הבא 

התפלגות , י הגדרה"עפWt הנה נורמלית ולא בהכרח סטנדרטית ;
 6 (תנודתיות)מקדם דיפוזיה מכונה  σ -ומרכיב מגמה מכונה   μ-ה



09-May-13 

2 

 אין מגמה כלשהי ומרכיבו האקראי הנו  סטנדרטילתהליך וינר
לתהליך וינר כללי יכולה להיות מגמת זמן  ; סטנדרטי-נורמלי

 σBt  Wt = W0 + μt +:    ומרכיב אקראי נורמלי
 

 תהליך        מקדם           מרכיב       ערך           תהליך וינר                  
 סטנדרטי    דיפוזיה         מגמה        התחלתי   כללי                  

  תהליך וינר כללי מהווה צעד חשוב לקראת מידול התנהגות
התשואה היא שינוי במחיר הנוכחי  : התשואה של נכס פיננסי

 "(חדשות)"או אקראי ( כגון צמיחה)שמקורו יכול להיות ידוע 

מחירים אינם  : המודל עשוי להיות שימושי בשוק שהוא יעיל
 וורסיה חצי חזקה, היפותזת יעילות השוק ⇔ניתנים לניבוי 

בהמשך נראה התאמות הנדרשות ליישום המודל של תשואה 

 הנה תכונה חשובה  " החדשות"התפלגות נורמלית של מרכיב
הילוך  להלן נמחיש את הקשר בין תכונה זו ל; של תהליך וינר

 אשר הגדרתו משקפת את הנחת יעילות השוק   ,אקראי טהור
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נגדיר ; נבחן שונות ההתפלגות הגבוליתx  =  גודל השינוי החד
 :1אזי בשלב ; (xבכל שלב התהליך עולה או יורד בגובה )שלבי 

E(B1) = ½ x - ½ x = 0, 2(B1) = E(B1
2) - (E(B1))

2 = x2 

 עבורn  שלבים(xi ת"ב :)2(Bn) = nx2 = x2T/t = T(x2/t) 


;  נומינאלי cעם ערך , Tc=(Bn)2 ⇔קבוע  x2/t ⇔ סופית 2
 c = 1 ⇐ 2(Bn) = T  ⇔x = √tנבחר ללא הגבלת הכלליות 

גודל השינוי לאורך זמן : מסקנהt  הנו√t ( תכונה חשובה שלBt  ) 8 
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השלבים  ' מס
n ←∞ , אורך

    t ←0השלב 
ההתפלגות ⇐ 

שואפת בגבול 
 Nלנורמלית 

מסלולים אפשריים  
 של הילוך אקראי

 התפלגות גבולית התפלגות התוצאות

מספר המסלולים  
 המובילים לנקודה

 tאורך השלב 

 ערכו של תהליך וינר סטנדרטיBt הבא" פירוק"ניתן ל  : 
Bt = Bs + (Bt - Bs), s < t   

 בנקודת זמןs ,Bs  הנו ערך ידוע ואילו(Bt - Bs)   הנו השינוי
(increment )הזמן ' שאינו תלוי בערכי התהליך לפני נקs 
ל לשני מרכיבים בלתי תלויים מאפשר גזירת  "הפירוק הנ

 להלן נדגים מספר מהן; תכונות חשובות של תהליך וינר
תכונת שונות משותפת :cov(Bs,Bt) = min(s,t) [הוכחה  : 

cov(Bs,Bt)=cov[Bs,Bs+(Bt - Bs)]=cov(Bs,Bs)+cov(Bs,Bt - Bs), 

 [cov(Bs,Bs)=s, cov(Bs,Bt - Bs)=0: י הגדרת התהליך מתקיים"ועפ

 תהליך וינר סטנדרטי הנו מרטינגל(martingale :)  תוחלת
 : s <tלכל ; ערכו בכל נקודת זמן עתידית שווה לערכו הנוכחי

E(Bt|Bs)=E[Bs + (Bt - Bs)|Bs]=E[Bs|Bs]+E[(Bt - Bs)|Bs]=Bs 

9 בהמשך נכיר בשימושים רבים במונח ותכונות של מרטינגלים 

 תכונת קנה המידה(scaling )של תהליך וינר סטנדרטי :
 B*(t)=Bct/√cהנו תהליך וינר סטנדרטי אזי גם  B(t)אם 

הוכחה :t>s ,cov(Bs
*,Bt

*)=cov(Bcs,Bct)/c=cs/c=s 
אין חשיבות לתדירות המדידה של התהליך: משמעות 
 תכונת היפוך זמן(inversion )של תהליך וינר סטנדרטי  :

 B**(t)=tB1/tהנו תהליך וינר סטנדרטי אזי גם  B(t)אם 

הוכחה :t>s ,cov(Bs
**,Bt

**)=stCov(B1/s,B1/t)=st/t=s 
כל תכונות התהליך, בפרק זמן קצר ככל שיהיה: משמעות 
תהליך וינר הנו : ל"פירוש כללי של שתי התכונות הנ

המפגין את אותן התכונות   ,(fractal)תהליך פרקטלי 
 הבסיסיות ללא תלות בפרק הזמן או תדירות המדידה

חשובות   טרנספורמציותהתהליך מאפשר , ברמה טכנית
 המשמשות בניתוח משוואות דיפרנציאליות סטוכסטיות
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אי גזירות  תכונה חשובה של תנועה בראונית הנה , בפרט
 מספיק" חלקים"מסלולי התהליך אינם : בכל נקודת זמן

0נבדוק סביבת : הוכחה מופשטת=t ללא הגבלת הכלליות 
 אם תהליךB  נגזרת גזיר בנקודה זו ובעלd,   שיפוע הקו בין

0=t  לנקודה סמוכהs=t  יימצא ביןd+Δ  לביןd-Δ  עבור
 :נרשום זאת באופן מתמטי כלהלן; מסוים Δמספר חיובי 

d-Δ < Bs/s < d+Δ;  נדגירi=1/s ⇐ d-Δ < iB1/i < d+Δ 
י "היה עפ s -היות ו)הנו מספר גדול מאוד  i=1/sכאשר  

י תכונת היפוך הזמן  "עפ, אולם; (הגדרה מספר מאוד קטן
iB1/i  תהליך וינר סטנדרטי שאינו יכול להיות תחום  הנו

 במשך זמן מספיק ארוך( d±Δכמו )י גבול קבוע כלשהו "ע
ל נובעת מתוך הגדרת התהליך"הטענה הנ :Bt ~ N(0, t) 
 קיבלנו סתירה ומכאן שהתהליךBt לא יכול להיות גזיר 

 11 ההוכחה לעיל הנה מופשטת ובלתי פורמאלית :הערה•

 מידת  תכונה מעניינת וחשובה של תנועה בראונית מכונה
 :וניתן להראות כי, (variation)ההשתנות או וריאציה 

המהווה  , Bt - Bt-1סכום כל השינויים )וריאציה ראשונה 1.
שואפת לאינסוף כאשר  ( למעשה סך אורך מסלול התהליך

←t0 , לתהליך כלומרB רציף וריאציה ראשונה אינסופית 
,  Bt - Bt-1שהיא סכום ריבועי השינויים )וריאציה ריבועית 2.

 Tלסך אורך זמן שואפת ( המהווה למעשה שונות התהליך
 תהליך וינר סטנדרטיBt תהליך מרקוב  י הגדרה "הנו עפ

(Markov process :) ערכו בזמןt   קובע הסתברויותיהם
אינה תורמת   tהיסטוריה לפני ]של כל הערכים העתידיים 

 [הוורסיה החלשה, היפותזת יעילות השוק ⇔דבר לניבוי 
 ישנה  )לעולם חוזר לכל רמה נתונה תהליך וינר סטנדרטי

 (לכל נקודה אפשרית, או לחזור, הסתברות חיובית להגיע
כעת נעבור ; בהמשך נציג תכונות נוספות ככל שיידרשו

 12 תהליכים כלכלייםליישומים של תהליך וינר בתחום של 
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  יסודות היישום של תנועה בראונית לתחום המימון הונחו
 Louis Bachelierי מתמטיקאי צרפתי בשם "ע 1900 -ב

 Théorie de la Spéculation: בעבודת הדוקטורט שלו

  תנועה בראונית כפי שהוגדרה לעיל אינה מתאימה למידול
היא שהתהליך הזה  ( יש עוד)הסיבה המיידית ; ע"מחירי ני

 (בשונה ממחירים)ערכים שליליים באופן בלתי נמנע מגיע ל

מ לא יכול להיות שלילי"מחיר המניה של חברה בע, בפרט  ,
 היות ועירבון המשקיעים מוגבל לגובה ההשקעה המקורית

 תנועה בראונית הנדסית(Geometric Brownian Motion  )
;  (וגם נוספות)ל "מהווה מודל חלופי שפותר את הבעיה הנ

 :הבא המחיריםהנו מודל  GBMנקודת המוצא לפיתוח 

 St = eWt ,כאשר+ σBt  Wt = W0 + μt הוגדר לעיל 
13 

י "אם התהליך נתון עSt = eWt,+ σBt  Wt = W0 + μt  ,
  (W0 + μt)מתפלג נורמלית עם תוחלת  ln(St) -אזי ה

 (lognormal) נורמלית-לוגזוהי התפלגות  ⇐ σ2tושונות 
מחיר , י ההגדרה לעיל"עפSt = eWt אינו יכול להיות שלילי 
נורמלי של  -בהמשך נראה כי המודל הסופי יהיה מודל לוג

 -התשואה יכולה להיות שלילית אך לא נמוכה מ ;תשואה
 (תמיד אי שלילית)התשואה ברוטו ולכן זהו מודל  -100%

 אםS בין זמן   תשואה לוגריתמיתאזי , מייצג מחיר של נכס
s ל- t י"נתונה ע  :ln(St/Ss) = ln(eWt/eWs) = Wt - Ws 

 תכונותיו של תהליך וינר(Wt )  מאפשרות ניתוח של מודל
 מידול נכסים פיננסייםהמשמש ל, נורמלי-התשואה הלוג

חוסר התלות בין השינויים , בפרטWt - Ws את חוסר   גורר
 התלות בין תשואות הנכס לאורך תקופות שאינן חופפות 

 מרטינגל –תכונות נוספות נובעות מהגדרת תהליך מיוחד 
14 

מרטינגל (martingale )  מהווה סוג מיוחד של תהליך
ערכו הנוכחי של תהליך זה תמיד מהווה אמד  : סטוכסטי

 למרטינגלים אין מגמה  ⇔ אופטימאלי של ערכו העתידי 

מרטינגל הנו רצועת רתמה שמונעת מסוס לסטות  , במקור
 תוחלת הערך העתידיכאן הסטייה היא של ; מכיוון ישר

 שנכיר את  )בהמשך נראה כיצד תיאוריית מרטינגלים
;  משמשת לתמחור של נכסים נגזרים( יסודותיה בלבד

 אבן היסוד של שיטת תמחור מודרניתהתיאוריה מהווה 

 תפקיד חשוב בהמשךתוחלת מותנית לתכונה הבאה של: 

E[E(X|Y)] = E[X] , כאשרX ו- Y הם משתנים מקריים 

כלהלן, התכונה ניתנת להרחבה עבור וקטור של משתנים: 

E[E(X|Y1,Y2,…Yn)] = E[X] , כאשרX ו- Yi 15 מ"הם מ 

תכונת התוחלת המותנית :E(X|Ῡ)  אמד אופטימאלי  הנה
 יתקיים f(Ῡ)כלומר לכל פונקציה , Ῡבהינתן וקטור  Xשל 

E[{X - E(X|Ῡ)}2] ≤ E[{X - f(Ῡ)}2] 

הגדרה פורמאלית של מרטינגל :Xt  הנו מרטינגל זמן בדיד
 מתקיים t >s הנה סופית ולכל  Xtהתוחלת של  tאם לכל 

E(Xt|X0, X1, …, Xs) = Xs   

 אמד אופטימאלי של ערך עתידי הנו ערך נוכחי: המשמעות 
ברור כי התוחלת המותנית נסמכת על התפלגות ספציפית  ,

בהמשך נכיר ; ושינוי ההתפלגות עשוי לשנות את התוחלת
 בהתפלגות שהופכת מחיר מהוון של נכס פיננסי למרטינגל

או  $ 2 -יורד ב$, 2 -אם מחיר מניה בכל יום עולה ב: דוגמא
אזי  , בהתאמה 1/2 -ו 1/4, 1/4אינו משתנה עם הסתברויות 

 16 ל"מחיר המניה הנו מרטינגל תחת התפלגות המחירים הנ

מרטינגל-סופר: שני מונחים נלווים (supermartingale  )
 מרטינגל-תתואילו , מ שערכו תמיד גבוה מתוחלתו"הנו מ

(submartingale )מ שערכו תמיד נמוך מתוחלתו"הנו מ 
(  'מידה') התפלגותהמונחים תמיד מוגדרים לצד : שימו לב

 וללא ההתפלגות אין למונחים הללו כל משמעות, כלשהי
יכול להפוך "( שינוי מידה)"שינוי ההתפלגות , מעבר לכך

 :למשל, תהליך שהוא מרטינגל לתהליך שאיננו מרטינגל
או  $ 2 -יורד ב$, 2 -מחיר מניה עולה ב: בדוגמא אחרונה

;  בהתאמה 1/2 -ו 1/4, 1/4אינו משתנה עם הסתברויות 
 תחת התפלגות המחירים הזאת מרטינגלמחיר המניה הנו 

או אינו  $ 2 -יורד ב$, 2 -מחיר מניה עולה ב: נשנה מידה
מחיר ; בהתאמה 1/4 -ו 1/4, 1/2משתנה עם הסתברויות 

 מרטינגל תחת התפלגות המחירים החדשה-תתהמניה הנו 
למונחים הללו ולשינוי מידה שימוש חשוב בהמשך הקורס 

17 

התכונה הבאה של מרטינגל הנה מרכזית: 
E(Xt) = E(X0)  לכלt 

 tלכל  X0 -תוחלת קבועה השווה ל Xtלמרטינגל : המשמעות 
 s<tלכל  E(Xs) = E[E(Xt|X0,X1,…,Xs)] = E[Xt]: הוכחה
 :עתידי tאזי עבור כל , X0אם התהליך מתחיל מערך , כלומר

E(Xt) = E(X0) = X0 

 תיאוריית המרטינגלים תורמת רבות למידול וניתוח
הגישה המעשית לניתוח  ; ההתנהגות של נכסים פיננסיים

 רציפה בזמןתשואות ומשתנים אחרים הנה גישה , מחירים
המסחר  , בעוד הזמן הוא באופן כללי משתנה רציף: הערה

יש גבול כלשהו למספר )מתקיים במרווחים בדידים בפועל 
 קירוב סבירמידול רציף מהווה , אולם; (העסקאות לדקה

שיטות נוחות של ניתוח מתמטימידול רציף מציע , מאידך  ,
 18 ולהלן נסקור בקצרה את המסגרת הפורמאלית הרלוונטית
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 התיאוריה מגדירה את המסגרת הבאה כבסיס לתהליךXt 
המהווה קבוצת כל , Ω( sample space)מרחב המדגם 1.

 Ω ∍ ωערך התהליך ספציפי ; ערכי התהליך האפשריים
 Xt (ω)של מסלול התהליך ( realization)מגדיר מימוש 

המהווה אוסף כל תת קבוצות של  , Fקבוצת המאורעות 2.
 עבורן ניתן לקבוע הסתברויות המימוש Ωמרחב המדגם 

המהווה אוסף מאורעות , Ft  Fתת קבוצת המאורעות 3.
 (Xs ,≤s≤t0ס "ע)ידוע האם התרחשו או לאו  tאשר בזמן 

הולכת וגדלה( 3)תת קבוצת מאורעות , ככל שעובר הזמן  :
 Ft Ft+1  Ft+2... ,  כלומר התפתחות התהליך מספקת

 (filtration) סינוןמכונה   t0{Ft}האוסף ; אינפורמציה
 תהליך סטוכסטיX  מדיד ביחס למכונה- {Ft}  אם לכלx 

{Ft} ∍ {X ≤ x} (בזמן , כלומרt קיים מידע לגבי ערכו) ;X 
וכל , (adapted) מותאםמכונה  tלכל  {Ft} -מדיד ביחס ל
 19 {Ft} -תהיה מותאמת ל {Ft} -שמותאם ל Xפונקציה של 

תוחלת מותנית , במונחים שהוגדרו לעילE(X|Ft) י "עפ
מבין כל המשתנים   Xשל אמד אופטימאלי הגדרה מהווה 

 {Ft} -המקריים שהם בעלי תוחלת סופית ומדידים ביחס ל

באופן שקול ,E[(X - E(X|Ft))Y] = 0 מ "לכל מY   מדיד
 (הסטייה אינה מתואמת עם כל תהליך ידוע) {Ft} -ביחס ל

להלן מספר תכונות בסיסיות של תוחלת מותנית: 
.1E[E(X|Ft)] = E(X) (התכונה שכבר צוינה לעיל) 
 (ידוע Xערך ) E(X|Ft) = Xאזי  Ft -מדיד ביחס ל Xאם 2.
וידוע שהוא תהליך   Ft -הנו תהליך מדיד ביחס ל Yאם 3.

 E[XY|Ft] = YE[X|Ft]: אזי, (bounded)חסום 
 E[X|Ft] = E[X]: אזי, Ft -אינו תלוי ב Xאם 4.
מהו פירוש הביטוי : שאלה לבדיקת הבנהP(Xt=x*|Fs) ? 
 זוהי הסתברות בזמן s של הגעת התהליךX  לערךx*   בזמן

 s 20עד לזמן  Xבהינתן היסטוריית התהליך , tמאוחר יותר 

מרטינגל הנו תהליך סטוכסטי שמקיים, ל"במסגרת הנ: 

.1E(|Xt|) < ∞  לכלt (תוחלת התהליך היא תמיד סופית) 

.2E(Xt |Fs) = Xs  לכלs < t (אין מגמה צפויה לאורך זמן) 
וינר סטנדרטי  בהקשר לתהליך(Bt) ,  קל לראות כי הוא

 (  ברור שאין לו כל מגמה, מתוך הגדרה)מרטינגל  מהווה
  חשוב לציין כי תהליך סטוכסטי שמהווה מרטינגל ביחס

 לא חייב להוות מרטינגל ביחס לסינון אחרלסינון מסוים 
 יכול להוות מרטינגל ביחס לסינון  אולם תהליך סטוכסטי

הנה תנועה בראונית   Btאם , כך; י תהליך אחר"המופק ע
Bt)אזי 

2 - t) י "מהווה מרטינגל ביחס לסינון המופק עBt   
ל ניתן להשתמש בפירוק "להוכחת הנBt = Bs + (Bt - Bs) 

כלי ; ע"תיאוריית מרטינגלים מהווה כלי חשוב לתמחור ני
 משוואות דיפרנציאליותחיוני נוסף של תמחור מתבסס על 

21 

  עד כה הגדרנו תהליך סטוכסטי והצגנו סוג מיוחד המכונה
י משוואות  "תהליכים סטוכסטיים מתוארים ע; מרטינגל

 חשבון סטוכסטיהשייכות לענף מתמטיקה המכונה 

 הפרשיםבמקרה של תהליכי זמן בדיד מדובר במשוואות,  
  ;דיפרנציאליותובמקרה של זמן רציף מדובר במשוואות 
 מרכיב דיפוזיהבשני המקרים מדובר במשוואות בעלות 

אנו נדון בחשבון סטוכסטי בהקשרים המרכזיים הבאים: 

ושימוש   פתרון משוואות דיפרנציאליות סטוכסטיות1.
 (ע נגזרים"כלי שמשמש גם לתמחור ני)בנוסחת איטו 

 ע"כמודל להתנהגות של מחירי ני תנועה בראונית הנדסית2.

 כמודל להתנהגות של שערי ריבית" חוזר לממוצע"תהליך 3.

 וקטוריים ואוטורגרסיביים, נורמליים-יישומי מודלים לוג4.
22 

שהוצג קודםהילוך אקראי טהור נחזור ל, כמבוא לנושא: 

Y0 = 0; Yt = Yt - 1 + et et = {-1, p = ½; 1, p = ½}; 

המרכיב האקראי : הערהet  אינו חייב להיות בעל התפלגות
 טהורמגדירה הילוך   0כל התפלגות בעלת תוחלת ; אחידה

 הנהמשוואת ההפרשים , כאשר התהליך הנו בזמן בדיד: 

Yt - Yt - 1 = et 

 הילוך אקראי  תנועה בראונית סטנדרטית למעשה מהווה
ותנועה בראונית כללית , (בהתפלגות גבולית) בזמן רציף

 :י הנוסחה הבאה"בעלת מרכיב מגמה אפסי מתוארת ע

 + σBt ⇔  Wt = W0 + 0*t σBt  dWt = 

 הניתנת לפתרון  ,משוואה דיפרנציאלית סטוכסטיתזוהי
 :tעד  0 -עבור אינטרוול מ, י אינטגרציה של שני האגפים"ע

23 

 σBt dWt = ⇔                                 ⇐ 

הצורך בחישוב אינטגרל של  : הבעיה עם פתרון המשוואה
 ביחס לפונקציה סטוכסטית( ל"קבוע במקרה הנ)פונקציה 

אינטגרציה של פונקציה ביחס לפונקציה אחרת  , להשוואה
 (:אינטגרל סטילטס)שאינה סטוכסטית 

   x -ביחס ל fנגזרת של   

 

תנועה בראונית , כפי שראינו קודם: הבעיהBt איננה גזירה 

מכונה  ( ביחס לפונקציה סטוכסטית)ל "אינטגרל מהסוג הנ
ש מתמטיקאי יפני  "ע ,(Itô Integral)האינטגרל של איטו 

Kiyoshi Itô שתרם לפיתוח ויישום של חשבון סטוכסטי 

להלן נכיר בשיטה לפתרון הבעיה והשלכותיה המרכזיות 
24 

Stieltjes Integral 
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 יתכנו שני מרכיבים סטוכסטייםנציין כי באינטגרל איטו: 
 או דטרמיניסטיתכגון                              פונקציה תהליך סטוכסטי 

 Bt -תלוי ב סטוכסטיתהליך                                    Btתנועה בראונית 
 

שבו , נתבונן תחילה במקרה הפשוט יותרg(x)   לעיל הנה
 (tכגון פונקציה כלשהי של הזמן )פונקציה דטרמיניסטית 

 י"ביחס לתנועה בראונית נתון עאינטגרל של קבוע נציין כי 
 (סכום כל שינויי התהליך כפול קבוע)                                        

עד  0 -כמו כן נציין כי סכום של כל שינויי התהליך מt  הנו
Σt: ולכן ,ת"סכום של משתנים נורמליים ב

0Bx ~ N(0, t) 
אינטגרל של קבוע ביחס לתנועה בראוניתעבור , מכאן: 

 ,var(Bx[0,t]) = t: לתזכורת*                                         
 var(cx) = c2var(x) 25, וכידוע                                           

 פונקציה כללית אינטגרל שלg(x) ניתן לקירוב ליניארי: 
 Bsiכי  si-1: הערה    
 אינו ידוע מראש    
ל ניתנת לקירוב הבא"הנהתפלגות האינטגרל , לבסוף: 

 
 
 :  באופן הבאלאפיין את אינטגרל איטו ומכאן ניתן  

 
 
 בגלל אי גזירות  ' רגיל'אינו ניתן לחישוב נציין כי האינטגרל

 י תכונותיה הידועות"עניתן לאפיון אך , התנועה הבראונית
 האינטגרל עצמו מהווה תהליך סטוכסטי שהוא מרטינגל

:                  י"התהליך שמוגדר ע, דהיינו, t -ביחס ל
 (  לשינויי התהליך אין מגמה ידועה מראש)

26 

כאמור באינטגרל איטו יתכנו שני מרכיבים סטוכסטיים: 
 כגון                              פונקציה דטרמיניסטית אותהליך סטוכסטי 

 Bt -תלוי בתהליך סטוכסטי                                    Btתנועה בראונית 
 

שבו , כעת נתבונן במקרה המורכב יותרg(x)   לעיל הנה
 (כגון פונקציה של תנועה בראונית)פונקציה סטוכסטית 

 מצביע על כך שגם כאן( עליו נדלג)ניתוח מתמטי פורמאלי  ,
האינטגרל ניתן לקירוב ליניארי , בדומה למקרה הקודם

 מרטינגל רציף בעל תוחלת אפסמ שהוא "למ שואףובגבול  
חשוב   ;האינטגרל של איטו קיים ומוגדר היטב: מסקנה

 לציין כי תכונותיו שונות מאוד מאלו של האינטגרל הרגיל
אינטגרל רגיל, לדוגמא: 

 :אינטגרל של איטו, לעומת זאת 
 !(כי           איננו מרטינגל:                           שימו לב) 

27 

 הוכחה לקיומו של  ( באופן בלתי פורמאלי)עד כה הצגנו
 ותכונותיו הבסיסיות( Itô Integral)אינטגרל סטוכסטי 

 הישירה עבור תהליך ספציפי מציאת האינטגרל נציין כי
כ אין  "אך בד ,קשה בהרבה מהוכחת קיומועשויה להיות 

 האינטגרל ניתן לחישוב בדרך עקיפה; צורך בחישוב ישיר

למשוואה כגון, מבחינה מתמטית פורמאלית: חשוב לציין 

dSt =  μtdt + σtdBt 

קיום  , אולם; Btבגלל אי גזירות התהליך  אין משמעות 
 :האינטגרל הסטוכסטי הופך את הרישום הבא ללגיטימי

 
בלתי פורמאלי אופן הרישום הראשון לעיל הנו , למעשה

 28 לרישום השני" קיצור דרך"וניתן לשימוש כ (סימבולי)

  הוכחת קיומו של אינטגרל סטוכסטי אינה מהווה תרגיל
תיאורטי אלא צעד חיוני לקראת הפקת תוצאה מרכזית  

 (Itô’s Lemma)הלמה של איטו : בחשבון סטוכסטי
  נוסחת איטו מאפשרת פתרון של בעיות מעשיות ללא צורך

 (כ"משימה קשה בד)אינטגרל סטוכסטי בחישוב ישיר של 
כלל השרשרת  של איטו מהווה גרסה סטוכסטית של  הלמה

(chain rule )כלל , לתזכורת; של חשבון דיפרנציאלי רגיל
 df(xt)/dt = f’(x)dxt/dt:  השרשרת ניתן להצגה הבאה

כלל שרשרת נובע , בחשבון דיפרנציאלי רגיל וגם סטוכסטי
 עד לגורמי הסדר השניי טור טיילור "פירוק הפונקציה עפמ

אינם זניחיםסדר ראשון רק גורמי , ן דיפרנציאלי רגיל-בח 
למעשה)אינו זניח מסדר שני גם הגורם , ן הסטוכסטי-בח  ,

(dBt)שונות התהליך זוהי 
2 = dt  כתוצאה  ' נעלמת'שאינה

 29 לא נציג כאן את הפיתוח המפורט; (מקיצור פרקי המדידה

 הלמה של איטו תוצאת הפיתוח הנה(Itô’s Lemma:) 
df(Bt) = f’(Bt)dBt + ½ f’’(Bt)dt [גרסה מופשטת] 

שפרשנותו   מקוצראיננה גזירה ולכן זהו רישום  Btנציין כי  
 כפי שהוסבר לעיל, מסתמכת על ביטוי אינטגרלי מתאים

ל ולשימוש בלמה של איטו"דוגמא להבהרת ההסבר הנ: 
Btשל התהליך  SDE -יישום עבור ה 

 לחישוב של, 2

נפעיל את נוסחת איטו על דיפרנציאל שלBt
 :ונקבל  2

dBt
2 = 2BtdBt + ½ 2dt = 2BtdBt + dt  

הביטוי ניתן לפרשנות רק לאחר אינטגרציה של האגפים: 

 
 אינטגרל סטוכסטי ⇔:                                      ומכאן 
נציין כי השתמשנו   ;מצאנו את האינטגרל בדרך עקיפה

 30 ולהלן נציג נוסחה כללית יותר, בנוסחת איטו מופשטת
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  נוסחת איטו המופשטת התייחסה לפונקציה של תנועה
הגרסה המורחבת מתייחסת  ; (Bt)בראונית סטנדרטית 

 dSt = μ(St)dt + σ(St)dBt:  לפונקציות של תהליך כללי
בעל מרכיבי מגמה ודיפוזיה משתנים, זהו תהליך וינר כללי 
(או איטו)תהליכי דיפוזיה ל מכונים "תהליכים מהצורה הנ 
  של   פונקציההמטרה הסופית הנה נוסחת איטו עבור

  f(St, t)פונקציה מהצורה כלומר עבור , תהליך דיפוזיה
של פונקציה של שני משתניםדיפרנציאל מלא , לתזכורת: 

 
 
 פונקציה דטרמיניסטית מהצורה במקרה שלf(St, t): 

31 

קלאסי כלל שרשרת זהו 
 מחשבון דיפרנציאלי רגיל

נפעל כדלהלן, מ לקבל נוסחת איטו לתהליך דיפוזיה"ע: 
 עד לגורם מסדר שני  כטור טיילור  f(St, t)נרשום פונקציה 1.
נניח   ; (t -וSt דיפרנציאל מלא לפי )שני משתנים לפונקציה 2.

f גזירה לפחות פעמיים ביחס ל- S ופעם אחת ביחס ל- t  
 dSt = μtdt + σtdBt:  תהליך דיפוזיה כללינציב נוסחת 3.
 (:רישום סימבולי)ל "נוסחת איטו לתהליך הנהתוצאה היא 

 

 
פונקציה של תהליך  : פרשנות אפשרית של הנוסחה היא

 בעל מרכיב המגמה, דיפוזיה מהווה תהליך דיפוזיה אחר
. 

 ומקדם הדיפוזיה                                                   

32 

 של נוסחאות הלמה של איטו( חלקי)הבהרה וסיכום: 
 פונקציה /אינה מתייחסת לתהליךנוסחת איטו הכללית

 ":כלל שרשרת סטוכסטי"ספציפית כלשהי אלא מהווה 

 
 
 כאשר הפונקציה המפורשתF(St,t) ניתן להציבה   ,ידועה

 בנוסחה הכללית ולהשתמש בנגזרות חלקיות ספציפיות
אם , בפרטF(St,t) = f(Bt) (הפונקציה אינה תלויה ב- t)  ,

 df(Bt) = f’(Bt)dBt + ½ f’’(Bt)dtנקבל גרסה מופשטת 
אם , מאידךF(St,t) = f(St,t) (הפונקציה תלויה ב- t )  וגם

dSt = μtdt + σtdBt (תנועה בראונית שבה :dSt
2 =σtdt)  ,

 (בעמוד הקודם)נקבל נוסחת איטו המתאימה לתהליך זה 
ניתן להשתמש בנוסחה הכללית לעיל עבור , באופן דומה

 33 ועודתנועה בראונית הנדסית כגון  , נוספים Stתהליכים 

נוסחת איטו  
 ⇐הכללית 

נניח תהליך בסיסי , לדוגמאXt = Bt ( כלומרdXt = dBt  )
f(t, Xt) = Bt :י"ל שנתונה ע"ופונקציה של התהליך הנ

2 - t   
ניתן להפעיל את הלמה של איטו ולקבל: 

d(Bt
2 - t) = 2BtdBt + [-1 + 2/2]dt = 2BtdBt 

dBt: או באופן שקול 
2 = 2BtdBt + dt   

נניח תהליך שמקיים את המשוואה הבאה: דוגמא נוספת  :
dXt = σ(Xt)Bt + μ(Xt)dt  (תהליך וינר כללי, דהיינו) ;

Xtמהי משוואה דיפרנציאלית סטוכסטית עבור : שאלה
3? 

י הלמה של איטו"שוב עפ, הפתרון: 

 dXt
3 = 3Xt

2σ(Xt)dBt + [3Xt
2μ(Xt) + 3Xtσ

2 (Xt)]dt   
 מהתהליך ' מעבר'ניתן לראות כי הלמה של איטו מאפשרת

נראה כיצד  , בהמשך הקורס; הבסיסי לתהליך שנגזר ממנו
 ע נגזרים כגון אופציות  "תמחור של נימעבר זה מאפשר 

34 

ולהלן נציג , לנוסחת איטו יישומים רבים בכלכלה פיננסית
 מספר דוגמאות אופייניות למידול של משתנים כלכליים

נתבונן בתהליך תנועה בראונית הנדסית של תשואה: 

dSt = αStdt + σStdBt 

 מניהזהו רישום סימבולי של מודל התנהגות הנכס כגון 

 נוסחה מפורשת של מחיר הנכס המטרה היאSt, ולשם כך: 

נחלק את שני האגפים ב- St מ לבודד את המשתנה"ע  :
dSt = αStdt + σStdBt   ⇐dSt/St= αdt + σdBt   

 כללי אינטגרציה רגילה אינם תקפים כאן בגלל הופעתBt 
   f(St) = ln(St)נפעיל את נוסחת איטו עבור פונקציה ולכן 

הפתרון היה מתקבל  , לולא המרכיב הסטוכסטי: הערה
 35 לגבי הפונקציה" הניחוש המושכל"ומכאן  ln(St/S0)דרך 

 נפעיל את נוסחת איטו עבורdSt = αStdt + σStdBt ו-
f(St,t) = ln(St)  ונקבל : 

 

הרישום המדויק הנו אינטגרלי; זהו רק רישום סימבולי: 

 
 
 כתהליךתשואת המניה פתרון המשוואה הנו מודל של 

 (α - σ2/2)תנועה בראונית הנדסית בעלת מרכיב מגמה 
לתשואה הלוגריתמית של מניה : המסקנהln(St/S0) 

 σ2tושונות  t(α - σ2/2)תוחלת התפלגות נורמלית עם 

36 

התפלגות התשואה המתאימה  *
 (:הלא לוגריתמית)
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 התהליך ההנדסיdln(St) = (α - σ2/2)dt + σdBt  ניתן
;  dSt = αdt + σdBtלהשוואה מעניינת לתהליך החשבוני 

נראה כי מעבר מתהליך חשבוני להנדסי מוריד את  , בפרט
 ↓σ↑  ⇐(α - σ2/2): מקדם המגמה עם תוספת תנודתיות

יורדת לכאורה( התוחלת)מדוע מגמת התשואה : שאלה? 
 וכן , לשנה 10%והוא מניב  ₪ 100שמחירו נכס בטוח נניח

,  לשנה בממוצע 10%והוא מניב  ₪ 100שמחירו נכס מסוכן 
 (50/50)עם סיכויים שווים , סטייה לכאן או לכאן 5%עם 

 אם במקביל נכס   ;146.41 -נכס בטוח מגיע ל, שנים 4תוך
  ;145.81 -הרי שיגיע ל 5% -ו, 15%, 5%, 15%מסוכן הניב 
 השפעה לא סימטרית של תשואות יתר וחסר  הסיבה היא 

(בדקו)אינן מתקזזות  5%-וירידה ב 5% -עלייה ב, בפרט!  ,
 בעוד בתהליך חשבוני עליות וירידות המחיר כן מתקזזות  

ללא  )תשואות של טווח קצר לכשעצמן : השלכת התכונה
 37 אינן מנבאות את תשואות הטווח הארוך( ציון תנודתיות

כלליים יותר מתנועה בראונית  דיפוזיה הנם /תהליכי איטו
 (:אשר מניחה מרכיבי המגמה והדיפוזיה קבועים)הנדסית 

תנועה בראונית הנדסית :dSt = μStdt + σStdBt   

דיפוזיה/תהליך איטו :dSt = μ(St)Stdt + σ(St)StdBt   ⇐
תהליך איטו דומה לתנועה  , (בפרק זמן קצר)באופן לוקלי 

 באופן גלובלי הפרמטרים אינם קבועים; בראונית הנדסית

ל מתאימים למידול של  "דיפוזיה מהסוג הנ/תהליכי איטו
 או תנודתיות משתנה/עם מגמה ו( נפוצים למדי)תהליכים 

 הומוגניים בזמן המודלים מכונים(time-homogeneous  )
 אין השפעה ישירה על ערך התהליך( t)היות ולזמן עצמו 

  משפחת תהליכים סטוכסטיים עוד יותר רחבה כוללת גם
(  time-inhomogeneous)בלתי הומוגניים בזמן תהליכים 

 dSt = μ(St,t)Stdt + σ(St,t)StdBt: מהצורה הבאה
38 

 עד כה התייחסנו לכלי חשבון סטוכסטי בהקשר למידול
להלן דוגמא  ; תהליכים המשקפים התנהגות מחירי נכסים

 משתנה שאיננו מחיר של נכס  ליישום הכלים שהוצגו עבור 
  יישום חשוב המסתמך על העקרונות שהוצגו לעיל מכונה

,  (Ornstein-Uhlenbeck)אולנבק -תהליך אורנשטיין
 (לעומת נכסים פיננסיים)שערי ריבית המשמש למידול של 

נתבונן במודל הכללי של שערי הריבית :Rt = rt + Xt 

   Xtעם סטיות אקראיות rt המודל מניח שער ריבית בסיסי  

 של  " סבירה"מודל ספציפי יותר יכיר בכך שסטייה מרמה
מניעה תהליכים הגורמים לשערי ריבית לחזור  שער ריבית 

"  תהליך חוזר לממוצע"התהליך מכונה  ;לרמתם הקודמת
(mean-reverting) ;אולנבק הנו דוגמא לכך-אורנשטיין: 

Rt = rt + Xt;dXt = -γXtdt + σdBt  ;γ > 0 
39 

י"שינוי התהליך נתון עdXt = -γXtdt + σdBt  ולכן: 
 אם שער הריבית גבוה יחסית(Rt = rt + Xt ו-Xt חיובי)  ,

 Rאשר מורידה את ( γXt-)לסטייה הבאה מגמה שלילית 
 אם שער הריבית נמוך יחסית(Rt = rt + Xt ו-Xt שלילי)  ,

 Rאשר מעלה את ( γXt-)לסטייה הבאה מגמה חיובית 
 בכל מקרה של סטיית הריבית מערך ממוצע(r) , המודל

 rלרמה הממוצעת  Rהמחזירה את ' תיקון'מנבא מגמת 
 המודל מתייחס למרכיב הריבית האקראיXt   כתהליך

 σ(x)=σותנודתיות  μ(x)=-γxסטוכסטי בעל מגמה 
פתרון למשוואה  אולנבק מהווה -נוסחת תהליך אורנשטיין

  dXt = -γXtdt + σdBt:ל"דיפרנציאלית סטוכסטית הנ
 למשוואת ערך התהליךמביא ( עליו נדלג)פתרון מתמטי: 

40 

אולנבק -תהליך אורנשטיין(dXt = -γXtdt + σdBt  )
  ,מודל כללי יותר של חזרה לממוצעמהווה מקרה פרטי של 

 dXt = λ(μ-Xt)dt + σXtdBt: י המשוואה הבאה"הנתון ע
כאשר , אולנבק-בדומה לתהליך אורנשטייןX   יורד מתחת

כאשר  )הופכת לחיובית  λ(μ-Xt)המגמה , (μ)לערך ממוצע 
λ>0 ) ב"( חזרה)"ומעלה את הסיכויים לשינוי חיובי- Xt 

 גובה הפרמטרλ  קובע את מהירות החזרה לממוצעμ : ככל
 יותר' מהירה'תהיה  μ -ל Xחזרתו של , גבוהה יותר λ -שה

 לממוצע לבין ההבדל בין תהליכי חזרה חשוב להדגיש את
 :כגון תהליך וינר, תהליכים סטוכסטיים שהוצגו לפני כן

הסטיות מהמגמה  , בעוד שלתהליך וינר יכולה להיות מגמה
 (י הגדרת התהליך"עפ, בלתי תלויות)לחלוטין  הן מקריות

סטיות מן המגמה אינן מקריות  , בתהליכי החזרה לממוצע
ולכן סוג  , אלא מפגינות התנהגות מחזורית שניתנת לניבוי

 41 (  במובן מסוים)סותר את יעילות השוק זה של מודלים 

  עד כאן הצגנו את יסודותיו של חשבון סטוכסטי הנחוצים
להלן נפרט אודות  ; למידול של תהליכים כלכליים חשובים

 מודל חשוב שהוצג ונרחיב למודלים סטוכסטיים נוספים
 הקושי הניכר  ;השוק הנו יעילמודלים רבים מניחים כי

 מצביע על סבירות ההנחה" להכות את השוק"בניסיונות 
 שהוצג קודם  נורמלי -מודל לוגדוגמא למודל מסוג זה הנו

;  תכונותיו ודרכי יישומו, להלן נרחיב אודות המודל; לכן
 בין שינויי התהליך הסטוכסטיחוסר תלות המודל מניח 

את התנהגות השוק" לנבא"לצד חוסר היכולת , אולם  ,
כגון חזרה לממוצע  תופעות שיטתיות לעתים נצפות גם 

 (בלתי תלוייםאינם כאשר שינויי התהליך במקרה הזה )
 מודלים שמכירים בנטיית המחירים להיות תלויים בערכי

,  (autoregressive)מודלים אוטורגרסיביים העבר מכונים 
 (אחד החשובים באקטואריה) Wilkieולהלן נכיר במודל 

42 והשלכותיהם במידולאילוצים כלכליים נתייחס ל, לבסוף 
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נורמלי מניח כי לוגריתם התשואה של נכס  -המודל הלוג
; ln(St+n/St)~N(nμ,nσ2): י"עפ, פיננסי מתפלג נורמלית

 תנועה בראונית הנדסיתזוהי למעשה , כפי שצוין קודם לכן
הצגת התהליך השקולה :ln(St+n)=ln(St)+nμ+√nσzi 

 (j, iת לכל "ב zj -ו zi)סטנדרטי -מ נורמלי"הנו מ ziכאשר  
 אינה מתאימה למידול רגילהנציין מדוע תנועה בראונית: 

 ערכי מחיר שלילייםתנועה בראונית רגילה מביאה בהכרח ל•

במחיר הנכס   ₪ 10לשינויים של , בתנועה בראונית רגילה•
  ₪ 10,000או  ₪ 100אותה הסתברות בין אם מחיר הנכס 

ל"תנועה בראונית הנדסית פותרת את שתי הבעיות הנ  :
ln(St+n/St)  (תשואה נמוכה: פירושו)יכול להיות שלילי  ,

 הסתברויות דומותפרופורציוניים דומים ולשינויי מחיר 
נורמלי שורת תכונות חשובות-למודל הלוג, ל"מעבר לנ 

43 

משוואת התהליך :ln(return)=ln(St+n/St)=nμ+√nσzi 

נורמלי-להלן מאפייניו המרכזיים של המודל הלוג: 
לפרק הזמן  תשואה ממוצעת ותנודתיות הן פרופורציוניות •

 (מונחים קבועים σ -ו μחשוב לציין כי המקדמים , אולם)
שורש ריבועי של הזמן  סטיית התקן עולה בקצב השווה ל•

 (בדומה לסטיית תקן בהתפלגות גבולית של הילוך אקראי)
התשואה הממוצעת והשונות שואפות לאינסוף  , עם הזמן•

 (הנכס יניב תשואה בלתי מוגבלת אך גם מאוד לא וודאית)
•zi חוסר תלות בין תשואות בתקופות שאינן חופפות⇐ ת "ב 
 (t+n)בזמן , י המודל"עפ, אזי Stנשקיע בנכס  tאם בזמן •

St+n=Steשווי ההשקעה יהיה 
Xn  כאשרXn~ N(nμ,nσ2)  

 :נורמלית עם תוחלת ושונות ידועות-מתפלג לוג St+nמ "מ•

44 

נורמלי ניתנות לבחינות אמפיריות-תכונותיו של מודל לוג  ,
 :בפרט ,ממצאים מעורבים בנוגע לתקפות המודלוקיימים 

כ של  "בחינות נרחבות שנערכו מצביעות על חוסר יעילות בד•
 ת במודל"באופן עקבי עם תכונת התשואות הב ,ניתוח טכני

שמשתנה   σ2שונות ממצאים אחרים מצביעים על , מאידך•
 (דבר שנצפה גם בהקשר למידע הגלום באופציות)עם הזמן 

  נראה כי תנודתיות בתקופה נתונה מושפעת מזאת בתקופות
   -  ARCHהאפקט ניתן לייצוג במסגרת המודלים; קודמות

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity 
יש אף שיקולים תיאורטיים לפיהם   μבנוגע למקדם המגמה •

 (בעקבות שינויים בשערי הריבית)הפרמטר עשוי להשתנות 
עשוי להיות מתאים יותר" חוזר לממוצע"מודל , במקרה זה 
עליות  , למשל, נוצר כאשר( momentum)אפקט התנופה •

מחירים גורמות לעליות נוספות כי סוחרים מנסים להפיק  
 (מפרים את הנחת המודלגורמים פסיכולוגיים כך )רווחים 

45 

  למודל התפלגות נורמלית של לוגריתם התשואה ישנה
נראה כי תשואות  , בפרט; נקודת תורפה אפשרית נוספת

 :יתרה מזאת ;חריגות מופיעות בפועל לעתים קרובות מדי
 במחירים נראים נפוצים מדיימים שכמעט ללא שינויים •
ושינויי המחירים  , נראים נפוצים מדיקריסות ומשברים •

 ולא כשינויים רציפים" קפיצות"נראים במקרים הללו כמו 
 תהליכים בעלי המאפיינים הללו מכוניםLévy processes 

בעבודה המעשית ניתן לבחון את ההנחות ובפרט להשוות  
 :נורמלית-את התפלגות התשואות בפועל להתפלגות הלוג

 בסדר עולה ln(Yi)תשואות לוגריתמיות אמיתיות  nנמיין 1.

עבורן להסתברות   ln(Xi)תשואות לוגריתמיות  nנחשב 2.
 D[ln(Yi)]=i/n: מצטברת של התפלגות נורמלית ערך

 במישור משותף {ln(Xi),ln(Yi)}נתווה את הנקודות 3.
 ככל שהגרף(quantile-quantile – Q-Q )  ייראה שונה

 46 נורמלית-ההתפלגות בפועל שונה מהתפלגות לוג, מקו ישר

חשוב להדגיש את  , נורמלי-בהקשר לבחינות המודל הלוג
 :ההבדל בין תקפות המודל לתקפות הנחת השוק היעיל

נורמלי איננו היחידי שיכול לייצג שוק יעיל-המודל הלוג ,
 אין אי תקפות המודל מצביעה על חוסר יעילות שוקולכן 

נורמלי-קיימות תופעות שאינן עקביות עם המודל הלוג ,
 :בפרט ,אינן פוגעות בהנחת השוק היעילאולם כאלו שגם 

הנובעים מהגעת מידע  , של תנודתיות התשואה" מקבצים"•
 חדש שאינו בהכרח משמעותי באותה מידה בכל תקופת זמן

הנובעות מהגעת מידע חדש  , של מחירים" קפיצות"•
 (י המודל"עפ' חלק'ולא ברצף " )חבילות"משמעותי ב

 'מאזנים'הנובעות מגורמים  ,חזרות השערים לממוצע•

(  כדלעיל ונוספות)נורמלי -הפרות של הנחות המודל הלוג
 47 אליהם נפנה כעת ,צורך במודלים חלופייםמצביעות על 

  משפחת המודלים שנועדו להתמודד עם תופעות כגון אלו
: ממוצע נע אוטורגרסיבישנסקרו לעיל מכונה מודלים של 

ARMA – Autoregressive Moving Average   
המודלים משקפים את התכונות האמפיריות הבאות: 
שיעורי אינפלציה, משתנים כלכליים כגון שיעורי ריבית ,

אינם שואפים לאינסוף  , תשואת וצמיחת הדיבידנד ועוד
 נוטים לחזור לרמה מסוימתעם הרחבת אופק הזמן אלא 

ערכי השינויים אינם בלתי תלויים אלא  , כתוצאה מכך
 "אוטורגרסיביים"כלומר הם  ,מושפעים מערכים קודמים

תהליך מופשט , לדוגמאAR(1) י הנוסחה להלן"מוגדר ע: 
Xt = μ + α(Xt-1 - μ) + et  ⟺Xt - μ = α(Xt-1 - μ) + et  

 נוטות לקטון עם הזמן   μ -מ Xtהסטיות של ,  < α |1 |כאשר •
 -יהיו תלויים ב ARMA(m,n)ערכי התהליך , באופן כללי•

m  ערכיX הקודמים ו- n  הערכים הקודמים של הסטייהet 48 
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  מודלים אוטורגרסיביים משמשים לייצוג סימולטני של
גישה זאת   ;מספר תהליכים כלכליים שקשורים ביניהם

 מערכת כלכלית   של " וקטורי"מאפשרת מידול סטוכסטי 
וקטור של תהליכים אוטורגרסיביים עשוי לכלול, בפרט: 

 אינפלציה•
 תשואת הדיבידנד•
 צמיחת הדיבידנד•
 ח ריאלית"תשואת אג•
 ...שורת משתנים נוספים•

מ לפשט את הניתוח  "וע, המשתנים יהיו תלויים זה בזה
שבו כל משתנה  במבנה היררכי הסטטיסטי משתמשים 

 תלוי אך ורק באלו הנמצאים מעליו לפי הסדר שנקבע
 אינפלציה עשויה להשפיע על משתנים אחרים דלעיל, בפרט•
 אחד המודלים החשובים מסוג זה הנוWilkie model 49 

 Wilkie מודל וקטורי של ממוצע נע אוטורגרסיבי מהווה
(VARMA – Vector Autoregressive Moving Average) 

 מודלWilkie  כלכלייםמספר רב של משתנים יכול לכלול 
נציין מספר מאפיינים נבחרים של המודל: 

 מודל Wilkie במובן שאמידת  , מטיבומודל סטטיסטי הנו
 הפרמטרים במודל מסתמכת בהכרח על נתונים היסטוריים

בכל הקשור לקביעת היררכיה  המודל הנו גם כלכלי , אולם
 ולעתים גם פרמטרים( מייד נפרט)של משתנים ואופן מידול 

אשר  , מונחת כתהליך שמשפיע על יתר המשתנים אינפלציה
 (דרך האינפלציה)כתוצאה מכך קשורים זה בזה בעקיפין 

פרטים נוספים ותיאור מלא יותר של המודל ניתן למצוא  •
 Wilkie, A. D., 1995, “More on a :בעבודה המקורית

Stochastic Asset Model for Actuarial Use,” British 
Actuarial Journal, Vol. 1 (V) no. 5, pp. 777 - 964  

 50 ונדון במשמעותומבנה המודל להלן רק נדגים בקצרה את 

 מודלWilkie  מייצג  ( הניתנת להרחבה)בצורתו הבסיסית
הבאים  תהליכים סטוכסטיים  4מערכת כלכלית בעלת 

 (:הגדרות להלן מלוות בתזכורות אודות אופי המשתנים)
 rאם ] I(t)י "המסומן ע, tרציף בתקופה  אינפלציהשיעור 1.

 [ln(1+r)= אזי שיעור אינפלציה רציף , הנו שיעור בדיד
אם  ] Y(t)י "המסומנת ע, tבסוף תקופה תשואת הדיבידנד 2.

P הנו מחיר המניה ו- D אזי , הנו הדיבידנד למניהY = D/P  ] 

י  "המסומן ע, t בתקופהצמיחת הדיבידנד שיעור רציף של 3.
K(t) [הגדרה מקבילה להגדרת שיעור אינפלציה רציף לעיל ] 

,  צמודה למדד( קונסול) ח צמותה"תשואה ריאלית על אג4.
ח צמותה המכונה  "אג] R(t)י "המסומנת ע, t בסוף תקופה

 [  קרי ללא מועד פירעון, גם קונסול הנה אגרת חוב מתמדת
Y ו- R  כדי למנוע ערכים שלילייםמודל לוגריתמי מחייבים 

 האינפלציהI(t) ס מדד המחירים לצרכן "מחושבת עQ(t) 
 I(t)=ln[Q(t)/Q(t-1)]=ln[Q(t)]-ln[Q(t-1)] 51: כדלהלן

 מודלWilkie משתמש בסימונים ייחודיים הבאים: 
י "ערך ממוצע מסומן עMU 

י "ערך סטיית תקן מסומנת עSD 

י "פרמטר אוטורגרסיבי מסומן עA 

 שארית המודלAR(1) י "מסומנת עE 

 Xt = μ + a(Xt-1 - μ) + et: מהסוג Xמודל של משתנה •
 X(t)=XMU+XA[X(t-1)-XMU]+XE(t): יירשם כך

 סימונים נוספים במודלWilkie: 
י "סטנדרטי מסומן ע-מ נורמלי"מZ 

י "פרמטר הקשר בין משתנים מסומן עW 

י "פרמטר הקשר הייחודי שהוא ממוצע נע מסומן עD   ואילו
וחלק   Mי "ממוצע נע משוקלל של ערכים קודמים מסומן ע

 Nי "מסומן ע( ראו להלן)המשתנה שבממוצע אינו משתנה 
52 

א מהתהליכים  "לתאר כניתן , בסימונים שהוגדרו לעיל
 :בפרט; האוטורגרסיביים העומדים בבסיסו של המודל

 :מתפתח באופן הבא  I(t)רציף אינפלציהשיעור 1.
I(t) = QMU + QA[I(t-1) - QMU] + QE(t) 

האינפלציה מתנהגת כתהליך חוזר לממוצע, י הגדרה זו"עפ 
י "שארית המודל מוגדרת עQE(t) = QSD.QZ(t) ,  כאשר

QZ(t) שוק למערכת'סטנדרטי המייצג -מ נורמלי"מסמן מ' 
 הםהפרמטרים שיש לאמוד :QMU ,QA ו- QSD 

 :מתפתחת באופן הבא  Y(t)תשואת הדיבידנד2.
Y(t) = eYW.I(t) + ln(YMU) + YN(t)   ⟺ 

ln[Y(t)]=YW.I(t)+ln(YMU)+YN(t) 

 ביניים"תהליך :"YN(t) = YA.YN(t-1)+YSD.YZ(t) 
 מחייבים אמידה YA,YSD -ו YE(t)=YSD.YZ(t)כאשר 

 תשואת הדיבידנד ו :מקורות זעזוע למערכת 2כאן יש- I(t)  53 

באופן דומה אך תוך שימוש במשוואות שלא נפרט כאן  ,
 :דהיינו, מוגדרים שני התהליכים הנוספים של המודל

  K(t)צמיחת הדיבידנד שיעור3.

  R(t)ח ריאלית"תשואת אג4.
 (וכן מספר תהליכי ביניים נוספים)

לאחר הגדרת כל התהליכים, לבסוף 
 א "ואמידת כל הפרמטרים הנדרשים בכ 
 התנהגות המערכת ניתנת להצגה  , מהם 
 וקטור הערכים הנוכחיים, בפרט; וקטורית 
 :עבור כל משתנה, ניתן לרישום כסכום וקטורים הכוללים 

 מרכיבים קבועים•

 ערכים קודמים•

 מגמות וקשרי גומלין•

 מודל וקטורי אוטורגרסיבי התוצאה היא(VARMA) 54 
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מודל , כאמורWilkie  מהווה משתנה   האינפלציהמניח כי
המערכת כולה נתונה  ; המשפיע על יתר המשתנים" ראשי"

 :    וערכו של כל משתנה מושפע מ, לזעזועים מקריים שונים
 אינפלציהערכים נוכחיים וקודמים של 

 המשתנה עצמוהערכים הקודמים של 

 זעזועים מקרייםערכים נוכחיים וקודמים של 

  מבנה המודל אשר מסתמך על סדר המשתנים והתלות
במשתנים הגבוהים יותר וערכים קודמים מכונה מבנה  

 (cascade structureאו לעתים  pyramid)פירמידלי 
 מודלWilkie ל"הממחישה מבנה הנ, ניתן להצגה הבאה: 

 המודל המלא כולל מחירי *                                                       
 שערי, שיעורי ריבית, מניות                                                      
 חליפין וכן משתנים נוספים                                                      

55 

 אינפלציה

תשואת  
ח"אג  

צמיחת  
 הדיבידנד

תשואת  
 הדיבידנד

מודל , כפי שצויןWilkie אם כי  , הנו סטטיסטי בעיקרו
באופן כללי המודל ; מכיל אלמנטים כלכליים מסוימים

 משתמש בנתונים היסטוריים ולא בתיאוריה כלכלית
בפרט; המודל לעתים אף בא בסתירה לתיאוריה כלכלית  ,

שימוש במודל חזרה לממוצע עבור חלק מהמשתנים פותח  
 בניגוד להיפותזת יעילות השוק, דרך לצבירת רווחי יתר

 של מודלים להנחת  "( קליברציה)"קיימות שיטות התאמה
החלטת נחיצות  ; יעילות השוק ואילוצים כלכליים נוספים

 במקרים רבים מחייבת הפעלת שיקול דעתההתאמה 
  להחלטת אימוץ של אילוץ כלכלי כגון שוק יעיל השלכות

 הסקת מסקנות מעשיותחשובות על תוצאות המידול ועל 
 מכתיבים הן את המבנה והן את ערכי מודלים כלכליים

מודלים שבהם אילוצים כלכליים ; הפרמטרים העיקריים
 מודלים אקונומטרייםמוטלים על נתונים היסטוריים הנם 

56 

 הנם הפשוטים ביותר  " טהורים"מודלים סטטיסטיים
שכן כל הנדרש בהם הנו אמידת פרמטרים מתוך  , ליישום

 :כ בעיות כגון"הדבר מעלה בד, אולם; נתונים היסטוריים
 איכות אומדנים נמוכה יחסית, וכתוצאה מכךמחסור בנתונים •

כגון ריבוי תשואות חריגות באמידת  )בעיות פרשנות התוצאות •
 (מעין סתירה פנימית –מודל הבנוי על הנחת התפלגות נורמלית 

 שורת בעיות נוספות הקשורות לפרשנות והסקת מסקנות•

 עשויים לפתור לפחות מודלים אקונומטריים וכלכליים
 :כגון, חלק מבעיות הפרשנות אך מעלים בעיות משלהם

 'אידיאלי'בגלל ייצוג כללי ומופשט של עולם הטיית תוצאות •

 בין אילוצים כלכליים לנתונים הנצפים בפועלחוסר התאמה •

התחלופה בין החוקרים חייבים להביא בחשבון את , על כן
ייצוג מדויק של נתונים ויכולת  – שתי המטרות החשובות

 ובחירת מודל מחייבת הפעלת שיקול דעת, פרשנות ומעקב
57 

הסוגיות שנסקרו, לסיכום הנושא של מידול סטוכסטי: 

ושימוש  פתרון משוואות דיפרנציאליות סטוכסטיות 1.
 (ע נגזרים"כלי שמשמש גם לתמחור ני)בנוסחת איטו 

 שונים ניתן  הקשר בין תהליכים סטוכסטיים ראינו כיצד
 להצגה וניתוח למרות הקשיים של הסביבה הסטוכסטית  

 ע"כמודל להתנהגות של מחירי ניתנועה בראונית הנדסית 2.

 מודל של תשואת הנכסהכרנו בתהליך סטוכסטי המשמש 

 כמודל להתנהגות של שערי ריבית" חוזר לממוצע"תהליך 3.

 למידול של ריביתהכרנו במאפיינים הייחודיים הנדרשים 

 נורמלי ומודלים וקטוריים אוטורגרסיביים-המודל הלוג4.

 שלמהמערכת כלכלית הכרנו ביסודות המודל המתאר  ,
 בעלת קשרי גומלין ומבנה היררכי של משתנים פיננסיים

58 

עסקנו בנושאים הבאים, לסיכום הכללי של השיעור: 

 תנועה בראונית ומרטינגלים: יסודות של מידול סטוכסטי1.

  תהליכים סטוכסטיים בכלל ומרטינגלים בפרט מהווים
 ונעשה בהם שימוש בהמשך, כלים פיננסיים מתקדמים

 יסודות של חשבון סטוכסטי: כלים מתמטיים רלוונטיים2.

חשבון סטוכסטי ישמש בהמשך הקורס למטרות חשובות  ,
נכיר במודל בלק ושולס  )ע מסוג אופציות "בפרט תמחור ני

 (לתמחור אופציות ונרחיב לתמחור באמצעות מרטינגלים

 מודלים של תהליכים סטוכסטיים: יישומים פיננסיים3.

 מודלים סטוכסטיים מהווים כלים מודרניים חיוניים
לניתוח תהליכים פיננסיים הקשורים למחירי נכסים  

; תשואות ועוד, אינפלציה, שערי ריבית וחליפין, ע"וני
 59 בהמשך הקורס נעשה שימוש במסגרת שהוצגה היום


