
  
 

    

  

  
  

 1מאמר מס' /  מבוא: שווקים ומוצרים פיננסיים
  בסדרה

  

  מאת: רועי פולניצר
  

  נציג את המושגים הבסיסיים של מכשירים נגזרים ושוקי נגזרים.מאמר זה ב

מסורתית; הסוחרים בדרך כלל מסמנים את המסחר שלהם באמצעות מערכת מכרז פתוח הינה מערכת המסחר היותר 

  סימני ידיים. מסחר אלקטרוני כרוך בהתאמה אלקטרונית בין הקונים למוכרים.

הטיפוסי בוצע באמצכות  OTC -) משמש למסחר רחב, כאשר מסחר הOTC- Over the Counterהשוק שמעבר לדלפק (

רסה", מה שמאפשר לסוחרים גמישות רבה יותר במשא ומתן על התנאים הטלפון. התנאים אינם נקבעים על ידי "בו

חשוף יותר לסיכוני אשראי, בעוד שהבורסות מאורגנות באופן כזה אשר מבטל את סיכוני  OTC -המוסכמים. שוק ה

  האשראי.

ערך מסוים  ) נותנת בידי המחזיק בה את הזכות לרכוש מספר מסוים של יחידות של ניירcall optionאופציית רכש (

) נותנת בידי put optionבמחיר נתון, בעת מועד פקיעת חוזה האופציה או בתקופה שקדמה לו, בעוד שאופציית מכר (

המחזיק בה את הזכות למכור מספר מסוים של יחידות של נייר ערך מסוים במחיר נתון, בעת מועד פקיעת חוזה האופציה 

  או בתקופה שקדמה לו

  ) הינה הסכם לקניית או למכירת נכס כלשהו בזמן עתידי כלשהו תמורת מחיר מסוים.forward contractעסקת אקדמה (

, לקניית או למכירת סחורה או נכס יותר פורמליוגם הרבה  מחייבמשפטי הסכם  ינוה) future contractחוזה עתידית (

  פיננסי בחודש כלשהו בעתיד, במחיר שמוסכם היום הן על הקונה והן על המוכר.

 ) מאופציית רכש עבור מחזיק האופציה מחושב כדלקמן:payoffהתזרים (

( )XSCall TT −= ;0max 

  כאשר:

TS .מחיר המניה בפקיעה =  

X .מחיר המימוש =  
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 התזרים מאופציית מכר עבור מחזיק האופציה מחושב כדלקמן:

( )TT SXPut −= ;0max 

  כאשר:

TS .מחיר המניה בפקיעה =  

X .מחיר המימוש =  

  

 בעסקת אקדמה מחושב כדלקמן:) Long(התזרים מפוזיציית יתר 

KSpayoff T
Long

Forward −= 

  כאשר:

TS .מחיר המניה בפקיעה =  

K .מחיר המסירה =  

  
את מחירו של למעשה  "נועלות"מגדרים משתמשים בנגזרים על מנת לשלוט או לנטרל חשיפה פיננסית כלשהי. עתידיות 

נייר הערך ואינן מאפשרות כל רווח פוטנציאלי. אופציות מגדרות תנועות מחיר שליליות ומאפשרות רווח פוטנציאלי היות 

קונים למעשה 'זנב' של ההתפלגות, השמאלי או הימני אך לא את  (כלומר, כאשר קונים אופציה סימטרי-ויש להן תזרים א

  כל ההתפלגות).

ספקולנטים משתמשים בנגזרים על מנת להמר על השוק. עתידיות דורשות השקעה התחלתית נמוכה, שהיא למעשה 

ים גדולים, להפסדלחילופין לגרום לרווחים גדולים או  הביא. חוזי עתידיות יכולים להתחלתייםהדרישת הביטחונות 

(כלומר, כאשר קונים עתידיץ קונים למעשה את כל ההתפלגות, משמע, גם את הזנב  ולעתידיות יש תזרים סימטרימאחר 

  השמאלי וגם את הזנב הימני).

מתומחרים  אשר אינםוניצול ניירות ערך  איתורחסר סיכון באמצעות וודאי ארביטראז'רים מחפשים להרוויח רווח 

חסרי סיכון על ידי כניסה לפוזיציות מקזזות שוות ערך בשוק אחד או יותר.  וודאיים כראוי. ניתן להרוויח רווחים

נמשכות יותר מדי זמן היות ופעולת הארביטראז' מחזירה במהירות את המחירים לשיווי אינן הזדמנויות ארביטראז' 

  משקל.
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יש לקבוע לפיכך, טהורה.  (קרי, הימור) ארביטראז' ולספקולציהלם מכשירים ורסטיליים המשמשים לגידור, יננגזרים ה

 גבולות לסיכונים ולאכוף אותם בקפדנות. כמו גם בזהירות בקרות על מנת למנוע שימוש לא ראוי בנגזרים

  

  להלן פרטי המשרד:

ניתוחים כמותיים במכשירים פיננסיים בביצוע בוטיק ייעוץ והדרכה המתמחה  הינומשרד הייעוץ הכלכלי שווי פנימי 

ובמדידת סיכונים לצורכי יישום הוראות רגולטוריות ותקינה חשבונאית, פיתוח, יישום ותיקוף מודלים בתחומי ניהול 

הסיכונים ובנושאים נוספים, וכן בהעברת סמינרי הדרכה בארגונים הכוללים את הנושאים המתקדמים והאקטואליים 

משרדי רואי , בישראל פרטיותו חברות ציבוריות , בין היתר,יםנמנבין לקוחות המשרד  ביותר בשוק ההון ובניהול סיכונים.

  חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי וגופים פיננסיים.
  

  

  

  

  
  להלן פרטים אודות מר רועי פולניצר:

 מוחשיים בלתי ונכסים תאגידים של כלכלי וייעוץ שווי הערכותבהמתמחה  ,שווי פנימיו של משרד הערכות השווי בעלי  �

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים ויו"ר ומנכ"ל  כספיים ודוחות עסקאות לצרכי, מורכבים פיננסים ומכשירים

  ).IAVFA( הפיננסיים בישראל

בכלכלה עם התמחות  מאוניברסיטת בן גוריון(בהצטיינות)  BAתואר  (בהצטיינות) במנהל עסקים,M.B.A בעל תואר    �

 מנהל סיכונים פיננסייםבנוסף, מוסמך כ באוניברסיטת חיפהבמימון ולמד בתוכנית ללימודי תעודה באקטואריה 

)FRM ( האיגוד העולמי למומחי סיכוניםמטעם )GARP(  מנהל סיכוניםומוסמך כמומחה לניהול )CRM ( מטעם

  ).IARM( האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים
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מודליסט פיננסי ), מוסמך כQFV( מעריך שווי מימון כמותי), מוסמך כCFV( מעריך שווי מימון תאגידימוסמך כ   �

אקטואר ), מוסמך כCRA( אקטואר סיכוני אשראי), מוסמך כMRA( אקטואר סיכוני שוק), מוסמך כFEM( וכלכלי

 )LRA( סיכוני חיים אקטואר), מוסמך כIRA( אקטואר סיכוני השקעות), מוסמך כORA( סיכונים תפעוליים

 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל) מטעם PRA( אקטואר סיכונים פנסיונייםומוסמך כ

)IAVFA.(  

הערכות שווי  מאות בעל ניסיון אינטנסיבי של מעל עשור שנים בתחום הערכות השווי והייעוץ הכלכלי, הכולל ביצוע   �

ומכשירים פיננסיים עבור משרדי רואי חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי, חברות של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים 

  . פרטיות וחברות ציבוריות

ביחידה , מרצה בסטטסיטקה ותהליכים סטוכסטיים במט"י חיפהתאגידים ומגזרים  שווי לשעבר, מרצה בהערכת   �

, אחווהבמכללה האקדמית  לניהול בפקולטה ניהול סיכוניםו בנגזרות, מרצה ללימודי חוץ של אוניברסיטת אריאל

, עוזר מחקר בתחום במכללה האקדמית אשקלון בבית הספר לכלכלה ניתוח דוחות כספיים והערכות שווימרצה ב

ראש תחום הערכות השווי במשרד , ז"ל ד"ר שילה ליפשיץהמלומד ה"ה  של ניהול הסיכונים בבנקאות הישראלית

עגן יעוץ חברת  ישראל), מנהל סיכונים וראש תחום שווי הוגן של Russell Bedford כיום( רביד–רווה חשבוןהרואי 

ומרצה  באוניברסיטת בן גוריון מנהל סיכונים ומודליסט ראשי של ועדת השקעות, בע"מ אקטוארי פיננסי ועסקי

לניירות הרשות לבחינות  בקורסים בתחום ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים ובניהול תיקים בקורס הכנה פרטי

  .לרישיון מנהל תיקים בישראל ערך
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