
  
 

    

  

  
  

בינאריות אופציות  שווי שיטות להערכת
  / דיגיטליות

  

  מאת: רועי פולניצר
  

  כללי

ולא שום דבר אחר; במקרה של  1או  0של  ערך המקבל מספר, מספר בינארי הוא תמתמטיהעגה באו  ביםהמחש ז'רגוןב

בינארי בלבד), היא אופציה במונח נשתמש  מכאן ואילךאופציה דיגיטלית (גם נגזרים, אופציה בינארית, המכונה לעתים 

 התזרים עבור אופציה בינאריתמבנה , במידה והאופציה פוקעת "בתוך הכסף" או לא, בהתאמה. כלוםנכס או משלמת ה

כאשר במאמר זה נדון רק , צורותבאחת מארבע בדרך כלל  יםבאאלה של אופציות אקזוטיות וסוגים  הידבדהינו פונקציה 

  .הראשונים בשניים

  

  1כלום-או-מזומן

מראש) במועד הפקיעה, שנקבע (במזומן קבוע משלמת סכום  )Cash-or-Nothingכלום (-או- מזומןבינארית מסוג  האופצי

בינאריות מסוג ) put) ואופציית מכר (callהתזרימים עבור אופציית רכש ( הכסף".אם ורק אם האופציה פוקעת "בתוך 

  הינם כדלקמן:כלום -או-מזומן

  
  

  כלום-או-נכס

, פרט לכך שבאחרונה כלום-או-מזומןדומה במהותה לאופציית  )Asset-or-Nothingכלום (-או-נכסאופציה בינארית מסוג 

   התזרים הבאים: בהתחשב בקריטריוני ,סכום במזומן נכס הבסיס בעצמו ולאהוא התזרים החיובי 

  

  

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

  

                                                 
  ראו: 1

Hull, J., "Options, Futures & Other Derivatives", 5th Edition 2002 - Chapter 19 
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כלום -או-נכס) בינאריות מסוג put) ואופציית מכר (callהתזרימים המתקבלים עבור אופציית רכש ( בחיןכפי שניתן לה

  .כלום-או-מזומן) בינאריות מסוג put) ואופציית מכר (callזהים לאלו המתקבלים עבור אופציית רכש (

  

  )Supersharesעל ( יחידות

 מבית הספר ע"ש האס 2קנסוןאעל ידי נילס ה 1976בנובמבר  ההוצג )Supersharesעל ( יחידותאופציה בינארית מסוג 

 ) בערךETF- Exchange Traded Fundsל (ס נותקרליצירת  השראה השימשבאוניברסיטת ברקלי, אשר בסופו של דבר 

רבות של קרנות  אופציה בינארית מסוג מניות על מורכב מיחידות נכס הבסיס שלהמאמר המקורי. פרסום כעשור לאחר 

  ) ומבנה התזרים של אופציה זו הינו כדלקמן:index funds"מחכות" (

  

  אופציות פער 

 כלום-או-לאופציה מסוג מזומןדי דומה ) שהיא בעצם gap optionהינה אופציית פער ( סוג אחר של האופציה בינארית

  :להמבנה התזרים שמבחינת 

  

  19913כלום (ריינר ורובינשטיין) -או-אופציות בינאריות מסוג מזומן

בינאריות מסוג נוסחאות אנליטיות להערכת שווי אופציות מציג  1991משנת רובינשטיין וריינר של קלאסי ה םמאמר

  . 4שולס-בלקבאמצעות מסגרת העבודה של  כלום-או-מזומן
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  ראו: 2

Hakansson, N., "The Purchasing Power Fund: A New Kind of Financial Intermediary", Financial Analysts Journal, (Nov '76) 

 
  ראו: 3

Reiner, E., & Rubinstein, M., “Unscrambling the Binary Code” Risk, 4. (October 1991) 

 
  ראו: 4

Black, F. & Scholes, M. "The Pricing of Options & Corporate Liabilities", The Journal of Political Economy (May '73) 
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באמצעות כלום - או-) בינאריות מסוג מזומןput() ואופציית מכר callאת שוויין הכלכלי של אופציית רכש (ניתן להעריך 

  ) כדלקמן:1991רובינשטיין (ו נוסחאות הערכת השווי שהציגו ריינר

  

 תחסרהריבית הוא שיעור  rהוא מחיר המימוש,  Xהוא מחיר הנכס,  Sראש, שנקבע מסכום במזומן ההוא  Kכאשר: 

הוא פונקציית ההתפלגות  x(N( -ו פקיעהלעד הזמן הוא  T ,את התנודתיות תמייצג σדיבידנד, ההוא תשואת  Dסיכון, ה

  .x -ת ממינוס אינסוף ועד להמצטבר הנורמלית

  

  19855כלום (קוקס ורובינשטיין) - או-אופציות בינאריות מסוג נכס

כלום, למעט -או-מזומןבינאריות אירופאיות מסוג  ות לאופציותכלום דומ- או-בינאריות אירופאיות מסוג נכסאופציות 

במזומן או סכום קבוע  0ישלמו במועד הפקיעה  או נכס בעוד שהאחרונות 0ה שהראשונות ישלמו במועד הפקיעה עובדה

  .מראששנקבע 

  

כלום באמצעות - או-) בינאריות מסוג נכסput) ואופציית מכר (callניתן להעריך את שוויין הכלכלי של אופציית רכש (

  ) כדלקמן:1985טיין (רובינשוקוקס נוסחאות הערכת השווי שהציגו 
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  ראו: 5

Cox, J., Rubinstein, M., "Innovations in Option Pricing" Found in "Options Market" (textbook), Prentice Hall (1985) 
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  הם אותם המשתנים כמו מקודם.המשתנים כאשר 

  

  1991אמריקאיות (ריינר ורובינשטיין) אופציות בינאריות 

אופציות בינאריות  אופציות בינאריות עשויות להיות אירופאיות כמו גם אמריקאיות., מרבית האופציות האחרותכמו 

 )at-hitאו "בעת המכה" ( )one-touch( אופציה בינאריות מסוג "נגיעה אחת" ות בשםלעתים קרובות מכונ אמריקאיות

  ):1991רובינשטיין (וריינר  וניתן להעריך את שוויין הכלכלי באמצעות מערך הנוסחאות שהוצגו על ידי

  

  

  6השיטה הבינומית / השיטה התרינומית

בשיטה הבינומית על מנת לפתור  ניתן להשתמשגם עבור אופציות בינאריות אופציות אקזוטיות רבות אחרות, עבור כמור 

דומה למקרה בעם זאת, בינומי היוצר מסלולים עבור מחירי הנכס והיוון התזרים.  בעיית הערכת השווי באמצעות עץאת 

או  םבינומיהעצים גם עבור אופציות בינאריות יש לנהוג בזהירות בעת יישום ה, )barrier optionsת חסם (ואופצישל 

  רציף. שאיננוהתרינומיים עבור אופציות עם תזרים 
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  ראו: 6

Cox, J., Ross, S., & Rubinstein, M., “Option Pricing: A Simplified Approach." Journal of Financial Economics, 7. (Sept '79) 
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  משוואות הפרשים

נגזר. טכניקות נפוצות ל הקשורות )PDEs( ההפרשיםעל ידי פתרון משוואות הערכת שווי למצוא פתרון  ניתןכל נגזר, עבור 

  .)finite differencesיים (סופשיטות ההפרשים ה יישוםב כרוכות PDEs -המשמשות לפתרון ה

  

במהותן  ותדומ בינומיים ותרינומיים,כמו עצים  ,אופייניות )lattice( שיטות סריגכי מבינים אינם רבים מעריכי שווי 

 סופייםההפרשים הלשימוש בשיטות  ותבעיות שונות הקשורעקב  ברם,. לשיטת ההפרשים הסופיים המפורשים

פורסיית טצאל וו, לדוגמא, ראה פולי ניקולסון;-קראנק שיטתב משתמשיםרבים מעריכי שווי המפורשים והמשתמעים, 

  תוצאות.בדיוק רב יותר להתכנסות מהירה יותר ול המביאההתכנסות ריבועית המציעים  7)2001(

  

  טכניקות מתקדמות

לשכפל תיק כדי  אילוצי מינוףתחת מציעים אופציה בינארית  9)2003וגם וויסטאפ ( 8)2001פ, שמוק ושטריב (אוויסט

מנוסחאות הערכת שווי המבוססות  מאלו המתקבלותתוצאות טובות יותר  הערכת שווי הנותנותיצירת נוסחאות למטרת 

. )לגידורהקשורים אשר נוטות להעריך בחסר אופציות אירופאיות בשל קשיים ( 10מרטון-שולס-על מסגרת העבודה של בלק

אופציות  ת מסוג "נגיעה אחת" אווויסטופ, שמוק ושטריב מרחיבים את התוצאות הבסיסיות למקרה של אופציות בינאריו

כדי אופציות חסם ל ביחד אופציות בינאריות משולבותם הואפילו למקרים שב אילוצי מינוףתחת בינאריות אמריקאיות 

  בינאריות. חסם אופציות 

  

ההפרשים  לשקול טכניקה מתקדמת כגון טכניקת הרי שניתן, משוואות הפרשיםאם נחזור בחזרה לחלק הקודם הדן ב

  .ההפרשים הסופיים המפורשים הסטנדרטיתהרחבה של שיטת למעשה  והי). ז199811(בקר  שלבית מסדר שני-לאחור הרב
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  ראו: 7

Pooley, D.M., Vetzal, K., Forsyth, P.A., "Digital Projection", University of Waterloo Working Paper (Jan '01) 

 
 

  ראו: 8
Wystup, U., Schmock, U., Shreve, S., "Dealing With Dangerous Digitals" Risk, 2001 

 
 

  ראו: 9
Wystup, U., "The Market Price of One-Touch Options in Foreign Exchange Markets" Derivatives Week, 12, 13 (2003) 

 
 

  ראו: 10
Merton, R., "Theory of Rational Option Pricing", Bell Journal of Economics & Management (June '73) 

 
 

  ראו: 11
Becker, J., "A Second Order Backward Difference Method with Variable Time steps for a Parabolic Problem", BIT, 38, pp. 

644-662 (1998) 
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כמו גם  PDEטכניקות להערכת אופציות דיגיטליות תוך שימוש בטכניקות מספר  מציעים )2001פורסיית (וטצאל ו, פולי

וראנאשר  )1998, בקר (12)2000'ואו (זהסטון וראו , נוספתלקריאה  תזרים לא רציף באופציות בינאריות.משלבות השיטות 

)1984(13.  

  

  שמות / סוגים נוספים של אופציות בינאריות

 )Binary Barrier Options( בינאריותאופציות  

 )Binary Barrier Options( חסם בינאריותאופציות  

 )Digital Options( חסם דיגיטליותאופציות  

 )Gap Optionsאופציות פער ( 

 )Hit Options( אופציות מכה 

 )One-Touch Digitalsאופציות דיגיטליות מסוג "נגיעה אחת" ( 

 )Range Binaryאופציות טווח בינאריות ( 

Rebate אופציות 
14

 

 )Supersharesאופציות מסוג מניות על ( 

 )Two Asset Digitalאו  Two Asset Binaryאופציה בינארית על שני נכסים ( 
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  ראו: 12

Heston, S., & Zhou, G., "On the Rate of Convergence of Discrete-Time Contingent Claims", Journal of Mathematical Finance, 

10, pp. 53-75 (2000) 
 

  ראו: 13
Rannacher, R., "Finite Element Solution of Diffusion Problems with Irregular Data", Numerische Mathematik, 43, pp. 309-327 

(1984)  

14 Rebate  הינו סכום כסף נוסף שמחזיק אופציית חסם מסוגknock-out .(קרי, בעת נגיעת מחיר נכס הבסיס בחסם) "במקרה והאופציה "מתה  
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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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