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תזרימים צפויים  :מנהל סיכונים פיננסייםשל הערה 

(Payoffsמאופציות ) 

אפקטיבית, מכל הבחינות המהותיות, לפתיחת שקולה  ,S, על נכס כלשהו Longפוזיציית פתיחת 

כאשר מחיר המימוש  Tלזמן מימוש ) ( אירופאית על הנכסCallעל אופציית רכש ) Longפוזיציית 

 Tלזמן מימוש ) ( אירופאית על הנכסPut) מכראופציית על  Shortפתיחת פוזיציית בשילוב  (K הוא

-Zero)ללא קופון  אג"חעל  Longפוזיציית פתיחת בשילוב ו( K כאשר מחיר המימוש הוא

Couponשמשך חייו הוא( , אג"ח אפס T ובתום , שניםT להחזיר מתחייבתהאג"ח  השנים השנים 

 .Kהתחייבה להחזיר  כ"ובסה שהובטחה הצבורה והריבית הקרן את למחזיק בה

 

 להלן הוכחה לטענה לעיל:

 סופיתזרים    

 תזרים ראשוני פוזיציה תיק
TS K TS K 

(1) Long Call c 0 TS K 

 Short Put p  TK S  0 

 Long Bond rtKe K K 

rtc סה"כ  p Ke   TS TS 

(2) Long Asset S TS TS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 Tלזמן מימוש ) S, נכס כלשהו( אירופאית על Callאופציית רכש )על  Longפוזיציית פתיחת 

אפקטיבית, מכל הבחינות המהותיות, לפתיחת פוזיציית שקולה  ,(K כאשר מחיר המימוש הוא

Long  פתיחת פוזיציית בשילוב , הנכסעלLong  מכראופציית על (Putאירופאית על הנכס ) ( לזמן

ללא קופון  אג"חעל  Shortפוזיציית פתיחת ובשילוב ( K כאשר מחיר המימוש הוא Tמימוש 

(Zero-Couponאג"ח אפס , )שמשך חייו הוא T ובתום , שניםT מתחייבתהאג"ח  השנים השנים 

 .Kהתחייבה להחזיר  כ"ובסה שהובטחה הצבורה והריבית הקרן את למחזיק בה להחזיר

 

 להלן הוכחה לטענה לעיל:

 סופיתזרים    

 תזרים ראשוני פוזיציה תיק
TS K TS K 

(1) Long Asset S TS TS 

 Long Put p 
TK S 0 

 Short Bond rtKe K K 

rtS סה"כ  p Ke   0 TS K 

(2) Long Call c 0 TS K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

כאשר מחיר  Tלזמן מימוש ) S, נכס כלשהועל ( Put) מכראופציית על  Longפוזיציית פתיחת 

על  Longאפקטיבית, מכל הבחינות המהותיות, לפתיחת פוזיציית שקולה  ,(K המימוש הוא

בשילוב  (K כאשר מחיר המימוש הוא Tלזמן מימוש ) ( אירופאית על הנכסCallאופציית רכש )

-Zero)ללא קופון  אג"חעל  Longפוזיציית פתיחת בשילוב ו הנכסעל  Shortפתיחת פוזיציית 

Couponשמשך חייו הוא( , אג"ח אפס T ובתום , שניםT להחזיר מתחייבתהאג"ח  השנים השנים 

 .Kהתחייבה להחזיר  כ"ובסה שהובטחה הצבורה והריבית הקרן את למחזיק בה

 

 להלן הוכחה לטענה לעיל:

 סופיתזרים    

 תזרים ראשוני פוזיציה תיק
TS K TS K 

(1) Long Call c 0 TS K 

 Short Asset S TS TS 

 Long Bond rtKe K K 

rtc סה"כ  S Ke   TK S 0 

(2) Long Put p 
TK S 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

, שנים T שמשך חייו הוא( , אג"ח אפסZero-Coupon)ללא קופון  אג"ח על Longפוזיציית פתיחת 

 הצבורה והריבית הקרן את למחזיק בה להחזיר מתחייבתהאג"ח  השנים השנים Tובתום 

אפקטיבית, מכל הבחינות המהותיות, לפתיחת שקולה  ,Kהתחייבה להחזיר  כ"ובסה שהובטחה

( אירופאית על Put) מכראופציית על  Longפתיחת פוזיציית , בשילוב הנכסעל  Longפוזיציית 

על אופציית  Shortפתיחת פוזיציית ובשילוב ( K כאשר מחיר המימוש הוא Tלזמן מימוש ) הנכס

 .(K כאשר מחיר המימוש הוא Tלזמן מימוש ) ( אירופאית על הנכסCallרכש )

 

 להלן הוכחה לטענה לעיל:

 סופיתזרים    

 תזרים ראשוני פוזיציה תיק
TS K TS K 

(1) Long Asset S TS TS 

 Long Put p 
TK S 0 

 Short Call c 0  TS K  

rtc סה"כ  S Ke   K K 

(2) Long Bond rtKe K K 

 

 

האקטואריה  השונות של הלשכה בתחומי ההסמכה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה

 .הפיננסית
 

                                                                                  

                                                  

 

 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל מנכ"ל


