
  
 

    

  

  
  
אופציות  שווי שיטות להערכת

 סימולציית מונטה קרלו: אמריקאיות
 4/ מאמר מס'  יםהפרשים סופיושיטות 

  בסדרה
  

  מאת: רועי פולניצר
  

 American( אמריקאיותאופציות  .אמריקאיותשונות להערכת שווי אופציות השיטות את הנסקור  סדרת מאמרים זוב

options(  כת מסווגההשנייה הן קבוצת האופציות) אופציות ונילהVanilla options( .מחזיק מאפשרות ל ואל אופציות

לאופציות אמריקאיות,  בשני המאמרים הראשונים הצגנו קירובים. למועד פקיעתןבכל נקודה בזמן עד  ןלממש בהן

במאמר השלישי הצגנו את העץ הבינומי הסטנדרטי של קוקס, רוס ורובינשטיין, העץ המואץ של ברין ואת העץ התרינומי 

סימולציית מונטה של מרטון, קפיצות הדיפוזיית ובמאמר זה נציג את מודל  אמריקאיותאופציות להערכת שווי  של בויל

  .אמריקאיותאופציות להערכת שווי  ים של ברנן ושוורץ ומודלים נוספיםסופיההפרשים הת ושיט, שיטות קרלו

  

  :19761קפיצות (מרטון) הדיפוזיית 

, כאשר המימוש אופציות אירופאיותלהערכת שווי במקור ) נועד 1976שהוצע על ידי מרטון (תהליך דיפוזיית הקפיצות 

'קפיצות' אופציות אמריקאיות עם להערכת שווי הציעו דרכים רבים חוקרים ברם, קיעה. במועד הפ להתרחש אך ורק יכול

)jumpsהמונחות כמפולגות פואסונית (.   

  

 method of( עבור אופציות עם מספר סופי וידוע של קפיצות במהלך חייהן, ניתן למעשה להשתמש בשיטה של קווים

lines( ניתן להשתמש גם בשיטות  קרובות לעתים; 2בעיית אופציה אמריקאיתשל נומרי  לפתרון) במיוחד הפרשים סופיים

  לצורך הערכת משוואת ההפרשים.) מפורשיםהסופיים ההפרשים בשיטת ה
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, פורסיית דהאלוין, )linear complementarityת (ת השלמה ליניארייכבעי האופציה האמריקאיתבעיית על ידי הגדרת 

) על מנת Fast Fourier Transform(פורייה מהירה  התמרתבשילוב  איטרטיבישימוש בתהליך  יםעוש 3)2003לאבאן (ו

משתמשת בשיטת הקנס אמריקאיות האופציות אינטגרל הקורלציה בשעה שתכונת המימוש המוקדם של ה להעריך את

)penalty method.(    

  

 .מריקאיאהינו האילוץ  דנן שלפנינו, במקרה – תחת אילוציםבפתרון בעיות אופטימיזציה  ביותר שימושיתהקנס שיטת 

  .סטוכסטית ולא דטרמיניסטיתתנודתיות  עבורבקלות, גם כי השיטה שלהם מתכנסת  מראים לאבאן, פורסיית ודהאלוין

  

  סימולציית מונטה קרלו

 יתהמימוש מוקדם. סימולצי תכונתאופציות אמריקאיות בשל  אינן מתאימות להערכת שווישיטות מונטה קרלו ברגיל, 

דבר הבא לידי ביטוי בהערכת יתר של שווייה הכלכלי של אינדוקציה לאחור, הטכניקת ב להשתמשנוטה  ההאופציערכי 

  האופציה.

  

דורשים  םמרבית אולם, אינדוקציה לאחוראמריקאיות באמצעות  נכתבו לצורך הערכת שווי אופציותאלגוריתמים שונים 

את שיטת  משלבים 4)2001ושוורץ ( לונגסטאףמתכנסים בקלות. אינם משאבי מחשבי גדולים יותר יחסית היות והם 

ת. שיטה זו אופציות אמריקאיו להערכת שווימונטה קרלו  יתעם סימולצי )Least Squares methodים (פחותהריבועים ה

   די גבוה. הנדרש הינושזמן החישוב חרף העובדה  יםמספקת אומדנים מדויקים די

  

ליישום ביותר  והקל גמישהכי ההליך  יםציעמ )2000לאפריס ואחרים (ופו,  ,)1997וביניהם ברודי וגלסרמן ( חוקריםמספר 

זמן החישוב גדל אקספוננציאלית עם ש שבהם הוא עיקרי, כאשר היש לו חסרונותאולם  ,המסומלץאלגוריתם העץ  הינו

 העבודה אופציות אמריקאיות תחת מסגרת הערכת שווי' לדואליתדרך 'מציע ) 2002רוג'רס (מספר הזדמנויות המימוש. 

סוג מיוחד של , כלומר martingale( ' עבור מרטינגליםזנאאופטימיזציית כופלי לגרשיטת ב שימושמונטה קרלו על ידי של 

  .)ערכו העתידילאופטימלי  מדותמיד מהווה אתהליך הערכו הנוכחי של  שבו סטוכסטי תהליך
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ראה לונגסטאף  – קרלו-מונטה-סימולציית קוואזיעם  יםפחותהריבועים ה שיטתרבים לשלב את ניסיונות בנוסף, נעשו 

 אקזוטיותעבור אופציות מדים גבוהים יותר (למשל מעבור סימולציה ה לשהתכנסות שיעור  אולם, 5)2001ושוורץ (

קאפליש,  של ותיהםמבוססים על עבודה. עם זאת, שיפורים שלבסוף נשברת אקספוננציאליתפונקציה  הינו) אמריקאיות

צמצם ל על מנת )Brownian bridge( גשר בראוניניתן להשתמש ב כיצד םימרא 7)1998וקאפליש ( 6)1997מורוקוף ואוון (

  .מדים גבוהים יותרמעבור ההתכנסות  את בעיית

  

  19778(ברנן ושוורץ)  יםסופית הפרשים ושיט

מימוש  'מבחן'הכנסת אמריקאיות. על ידי אופציות  הערכת שוויצורך להפרשים סופיים  תושיטניתן ליישם כעיקרון, 

הנתונה על ידי משוואת ההפרשים ותנאי ית אאופציה אמריק שווייה שללקבוע את  ניתן למעשהאלגוריתם, לתוך המוקדם 

או לחילופי  הפרשים הסופיים המשתמעיםשיטת הלחילופין , מפורשיםהסופיים ההפרשים הגבול שלה באמצעות שיטת ה

 .ניקולסון-קראנק שיטתחילופין 

  

 ןה: פעם אחת היות ושתי סיבותממשמשות בדרך כלל בפרקטיקה פרשים סופיים שיטות ה, למודלים של עציםבדומה 

  ).של תקופות זמן רבעם מספר לפתרון (אם כי  פעם שנייה היות והן מתכנסותו מבחינה מיחשוביתיחסית ליישום  ותקל
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  מודלים אחרים

 רבים קירובים לבעיה זו.חוקרים פיתחו פתרונות אנליטיים לבעיית האופציה האמריקאית, במציאת הרב לאור הקושי 

מרציפה  החלקית על מנת להפוך את נגזרת הזמן במשוואת ההפרשים שיטת הקוויםבמשתמשים  9)1996( טקאר ופאג

  לבדידה. 

  

שהוא דומה לשיטת הראו ו )Chebyshev nodes( צ'בישבצמתי באמצעות  מיקירוב פולינוניסו  10)2005אפורל וצ'ראטו (ק

  . 11)2000שהוצעה על ידי סאליבן ( )Gaussian quadrature method( צב גאוסינ

   

את באופן משמעותי לשפר ) על מנת adaptive mesh model( המסתגלת רשתה מודלב יםמשתמש 12)1999( פיגלוסקי וגאו

  . המימושאזור מחיר אלו בקרבת סטנדרטי על ידי התאמת עצים  התרינומיעץ העץ הבינומי הסטנדרטי או ה

  

בדרך הם למרות שהשימוש ב 14)1996כמו גם על ידי ברודי ודטמפל ( 13)1983'ונסון (הוצעו על ידי גרגרסיה מבוססי מודלים 

  פרקטיים. םאינהם כן  לעיצירת מקדמי הרגרסיה ואופציות לצורך  התחלתי די גדול של נתוניםמחייב בסיס כלל 
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  שמות / סוגים נוספים של אופציות אמריקאיות

לאופציות אמריקאיות בכך שגם בהן קיימת  אופציות אלו דומות -)Bermudan optionsאופציות ברמודיות ( 

כמו באופציות אמריקאיות ולא אך ורק במועד  האופציה חיי משך פני על יום בכללא  ולםמימוש מוקדם, אלאפשרות 

 ותמשמש אופציות ברמודיות .נקבעו מראשש מועדי מימוש בדידיםמספר אלא רק ב הפקיעה כמו באופציות אירופאיות

 .הריבית והמט"ח, אולם ניתן להכלילם במקרה זה לכל סוג של אופציהבדרך כלל בשווקי 

אופציות אלו נקראות כך בשל העובדה שמועדי המימוש  - )Mid-Atlantic optionsאטלנטיות (-אופציות מרכז 

הן  הווה אומר,שלהן גמישים יותר מאלו של אופציות אירופאיות וגמישים פחות מאלו של אופציות אמריקאיות. 

מצוי האוקיינוס האטלנטי ש כפי , ממשלאופציות אמריקאיות אופציות אירופאיותבין  מצויות במרכז (או באמצע)

- אופציות חציואמריקאיות -גם כאופציות ברמודיות, אופציות קוואזי אלו מוכרות אופציותאמריקה. לבין אירופה 

  אמריקאיות.

 דומות והן מוכרות גם כאופציות לעובדים אופציות אלו -)Early Exercise options( מימוש מוקדםאופציות  

כמו  האופציה חיי משך פני על יום בכללא  ולםמימוש מוקדם, אלאפשרות לאופציות אמריקאיות בכך שגם בהן קיימת 

חיי האופציות רק בתקופה מסוימת (משך אלא  באופציות אמריקאיות ולא אך ורק במועד הפקיעה כמו באופציות אירופאיות

 .מחולק לשתי תקופות, תקופת ההבשלה ותקופת המימוש)

שילוב של ומהוות הן זן חדש יחסית של אופציות אקזוטיות, אלו  אופציות - )Hawaiian optionsאופציות הוואיות ( 

-pathמסלול (תלויות  אופציותהן סוג של אופציות אסייתיות נזכיר ש. אסייתיות ואופציות אמריקאיות אופציות

dependent( "התזרים שלהן. קביעת צורך הבסיס לי נכס מחירשל ממוצע ומשתמשות ב "המסתכלות אחורה

להיות לפתוח פוזיציות באופציות אך חוששים למשקיעים שרוצים יותר  ותבדרך כלל מתאימ אסייתיות אופציות

מאפשרות מימוש  , מאידך,אמריקאיותאופציות  חשופים לשינויים במחיר הנכס, בייחוד סמוך למועד הפקיעה.

 אופציה אסייתית אפקטיבי של השתיים נותן. שילוב ים בהןגמישות רבה יותר עבור המשקיעמוקדם ובכך בעצם 

  . )המאפשרת מימוש מוקדם(כלומר אופציה על המחיר הממוצע של נכס הבסיס  אמריקאית
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  :רועי פולניצרמר  אודות

מעריכי שווי בלתי תלויים". מר פולניצר הינו בעל ניסיון רב  –מר פולניצר הינו בעליו של משרד הייעוץ הכלכלי "שווי פנימי 

 בן באוניברסיטת השקעות ועדת של ראשי ומודליסט סיכונים כמנהלבתחום הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית, 

 השווי הערכות תחום , ראשבע"מ ועסקי פיננסי אקטוארי יעוץ עגן חברת של הוגן שווי תחום וראש סיכונים , מנהלגוריון

 הישראלית בבנקאות הסיכונים ניהול בתחום מחקר וכעוזר )ישראל Russell Bedford( רביד–רווה חשבון רואי במשרד

  .ליפשיץ ז"ל שילה ר"דה"ה  של

 מודליסט פיננסי וכלכלי ,)QFV( מימון כמותי מעריך שווי ,)CFV( כמעריך שווי מימון תאגידיהינו מוסמך פולניצר מר 

)FEM( ,אקטואר סיכוני שוק )MRA( ,כאקטואר סיכוני אשראי )CRA( ,כאקטואר סיכונים תפעוליים )ORA( , כאקטואר

מטעם לשכת מעריכי השווי  (PRA) וכאקטואר סיכונים פנסיוניים )LRA( כאקטואר סיכוני חיים, )IRA( סיכוני השקעות

מוסמך כמנהל הינו ומשמש גם כיו"ר ומנכ"ל הלשכה. כמו כן, מר פולניצר  )IAVFA( הפיננסיים בישראלוהאקטוארים 

על ידי  )CRM( וכמנהל סיכונים מוסמך )GARP( מטעם האיגוד העולמי למומחי סיכונים )FRM( סיכונים פיננסיים

במנהל עסקים עם התמחות במימון  M.B.A -ובכלכלה  B.A וארבעל ת, )IARM( האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים

במוסדות  במימון ובנקאותבקורסים  ליפשיץ ז"ל שילה ר"דה"ה  של עוזר הוראהכמאוניברסיטת בן גוריון ושימש 

מרצה בקורסים בניתוח דוחות , במכללה האקדמית אחווה בנגזרות וניהול סיכוניםמרצה בקורסים , אקדמיים שונים

בניתוח ניירות ערך, מכשירים פיננסיים וניהול מרצה בקורסים וכ האקדמית אשקלוןבמכללה כספיים והערכת שווי 

  .בקורס הכנה פרטי לבחינות הרשות לניירות ערך לרישיון מנהל תיקים בישראל תיקים
  

  :מעריכי שווי בלתי תלויים" –משרד הייעוץ הכלכלי "שווי פנימי  אודות

מספק שירותי ייעוץ כלכלי והערכות שווי של תאגידים,  שווי בלתי תלויים"מעריכי  –משרד הייעוץ הכלכלי "שווי פנימי 

ת מומחים מעת לעהמשרד מעסיק  .ודוחות כספיים נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסים מורכבים לצורכי עסקאות

חשבון, משרדי  משרדי רואיחברות ציבוריות, חברות פרטיות,  , בין היתר,יםנמנ משרדלקוחות ה בין .ובתחומי עיסוק

  ייעוץ כלכלי וגופים פיננסיים.
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