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מניות ובאגרות החוב  בשני השיעורים האחרונים עסקנו ב
 בסיסייםכמקורות המימון לטווח ארוך וכלים פיננסיים 

אותו  , כלים בסיסיים גם במובן נוסףח ומניות מהוות "אג
 נפרט בשיעור הנוכחי כשנשווה בין כלים בסיסיים לנגזרים  

 נכסים פיננסיים נגזרים(derivatives )  מהווים כלים
מערכם של נכסים פיננסיים  "( נגזר"או )שערכם נובע 

 (underlying assets)נכסי הבסיס המכונים , אחרים
 

 ונמצאים  מטרות שונות נכסים נגזרים משמשים לשורת
 י חברות יצרניות ופיננסיות כאחת"בשימוש רצוף ונרחב ע

י  "ע נגזרים ע"בשיעור זה בעיקר נתמקד בשימוש בני
כדי להמחיש את מהותם מעבר , חברות לא פיננסיות

 (מתמטי/שמתמקד בצד הטכני)לשימוש ספקולטיבי 
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בלבד פשוטים ע נגזרים "להלן נכיר בני(plain vanilla) 

ע נגזרים נתייחס ל"בכלל הסוגים הפשוטים של ני  : 

 futures –חוזים עתידיים 1.

 options –אופציות 2.

  swaps  –עסקאות החלפה 3.

עיקריים סוגים, בסיסיות הגדרותל נפרט "א מהנ"בכ  ,
 י חברות"בנכסים הנגזרים עמאפיינים ואופן השימוש 

ניהול ע נגזרים נציין "בין השימושים האפשריים של ני
 תוך התייחסות לסוגים של סיכונים רלוונטיים, סיכונים

ראשונית בלבדע נגזרים בשיעור זה הנה "הכרה בני  ;
הנושאים המעשיים כגון יישום ותמחור נלמדים בקורסי  

 או ייעודיים( דוגמת כלכלה פיננסית)מימון מתקדמים 
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 חוזים עתידיים מסוגfutures  הנם ניירות ערך נגזרים
(  'עיתוי וכד, מחיר)הקובעים תנאיי העסקה , סטנדרטיים

 בנכס הבסיס שתתבצע בעתיד בין שני החתומים על חוזה

 חוזים עתידיים מסוגforwards כ ל"דומים בד- futures 
 "תפורים לדרישת הלקוח"אלא אינם סטנדרטיים מלבד ש

 חוזיfutures  בבורסות בעולםנסחרים בהיקפים עצומים  ,
 בגלל ייחודיות המאפיינים ,מעבר לדלפק forwardsוחוזי 

 

 וישנם אזכורים  , המצאה עתיקהחוזים עתידיים מהווים
 ראשונים של חוזים אלו בני מאות שנים מלפני הספירה

אך עם  , (כגון חקלאיות) סחורותבמקור החוזים עסקו ב
הזמן הורחבו גם לתחום המימון שבו נכסי הבסיס הנם  

 financial futuresוהחוזים הם , פיננסיים ולא פיזיים
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 סוגים נפוצים של חוזי להלן נתבונן במספרfutures: 

 חוזים כתובים על סחורות(commodity futures  )
 (bond futures)וחוזים כתובים על אגרות החוב 

 חוזים על ריבית(interest rate futures) 

 חוזים על מדדי מניות(stock index futures) 

 חוזים על מניות בודדות(individual stock futures) 

ח "חוזים על מט(currency futures) 

 אך מאפשרים  אינם ממצים את הקיימים החוזים לעיל
 תיאור בסיסי של מאפיינים עיקריים ותכונות ייחודיות

 הנה חיונית ללא  מספר כללים ונהלים של מסחר ידיעת
להלן נסקור מספר  ; הקשר לסוג ספציפי של חוזה עתידי

 כללים בסיסיים לפני שנפנה לתיאור החוזים הספציפיים
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  אחד הכללים הבסיסיים של מסחר בחוזים עתידיים קשור
 הנדרשת בכל סוגי החוזים  , (margins)להפקדת בטחונות 

י "כריתת חוזה יוצרת התחייבות לביצוע עסקה בעתיד עפ
 העסקה עצמה תתבצע רק בעתיד ; התנאים שנקבעו מראש

רכישת חוזה עתידי מסוג , לדוגמאforwards   על חבית
מחייבת את הרוכש  , נפט בתאריך ספציפי ובמחיר מוגדר

 מוגדרבתאריך עתידי לשלם למוכר את הסכום המוגדר 

 לא מתבצע אלא רק מוסכםבעת כריתת החוזה התשלום  ;
 רק בעתיד ישלם הרוכש בעבור החבית את המחיר המדובר

 שלא לעמוד בהתחייבותואך בעתיד אחד הצדדים עלול  ;
 למקרה זה" ריפוד"בטחונות נדרשים מראש ומשמשים 
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שימו לב להגדרת הצדדים בחוזה עתידי : 

 קונה החוזההצד המתחייב לקנות את נכס הבסיס מכונה 

 מוכר החוזההצד המתחייב למכור את נכס הבסיס מכונה 

 של החוזה הנה קניית חוזה  ( הכריתה)פעולת החתימה
 מבחינתו של הראשון ומכירת חוזה מבחינתו של השני

להתחייבלקנות חוזה עתידי משמעו , בהתאם להגדרה זו  
 בתמורה לנכס הבסיס  , לשלם מחיר מוגדר מראש בעתיד

אינה כרוכה בתשלום מיידי כריתת חוזה עתידי , בהתאם
 (future price –המכונה מחיר עתידי )של מחיר העסקה 

בכריתה הצדדים  ; המחיר משולם בתאריך מימוש החוזה
 7 (clearinghouse) מסלקת הבורסהמפקידים בטחונות ב

אלו  : י עת ההפקדה"הבטחונות מתחלקים לשני סוגים עפ
;  (initial)ראשוניים המופקדים בכריתת החוזה מכונים 

 (variation margin)משתנים  -המופקדים מאוחר יותר 

  הצורך בהפקדת הבטחונות המשתנים נובע משינויים
 חשיפת המסלקה לסיכון שוטפים במחיר נכס הבסיס ולכן 

נניח ונכרת חוזה על חבית נפט עם מחיר עתידי  , לדוגמא
 ?מהיכן בא הסיכון; ואז חלה ירידה במחירי הנפט, ₪ 100

עולה הפער בין , ₪ 100 -ככל שמחיר נוכחי יורד מתחת ל
, למחיר בפועל( ₪ 100כלומר )מה שיידרש לשלם הקונה 

 :ובהתאם, עולה ההפסד הפוטנציאלי של הקונהכלומר 

תדרוש  , שמשמשת מתווך בין קונה למוכר, המסלקה
במידה  ; מקונה החוזה להפקיד בטחונות משתנים נוספים

 8 יוכל הקונה למשוך חלק מהביטחונות, והמחיר יעלה שוב

כולל אלו  , הפקדת בטחונות נדרשת בכל החוזים העתידיים
גם   futuresבעוד שבחוזי , forwards -ו futuresמסוג 

 (daily resettlement)התחשבנות יומית מלאה מקובלת 

נכרת חוזה על חבית נפט עם מחיר עתידי  , בדוגמא מקודם
  90 -ובסוף היום מחיר בחוזים לאותו תאריך ירד ל, ₪ 100

 (דרך המסלקה)יעביר למוכר אותם  ₪ 10הקונה מפסיד 

 עבור היום הבא ₪ 90 -להמחיר העתידי בחוזה יתעדכן 

ובו בחוזים  , התחשבנות זו תימשך עד ליום מימוש החוזה
החוזה נסגר  : אין התחשבנות פיזיתכ "בד futuresמסוג 

 י מחיר נוכחי של נכס הבסיס"בהעברת תשלום אחרון עפ

  הדרך לצאת מהחוזה לפני יום המימוש היא כניסה לחוזה
 (המוכר יקנה חוזה זהה, למשל ;סגירת פוזיציהאו )הפוך 
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  4 -בינואר למימוש ב 1 -הנכרת ב, חבית נפטנניח חוזה על : דוגמא
ההתחשבנות בין הצדדים  . עבור החבית$ 100בינואר במחיר עתידי של 

 :Mark(ed) to Marketבשיטת , בינואר 4 -ל 1תתבצע בכל יום שבין 

יושווה למחיר העתידי בחוזים  ( 100$)מחיר עתידי בחוזה : בינואר 2
,  (102$נניח )בינואר  4 -בינואר למימוש ב 2 -על חבית נפט שנכרתו ב

 (102$ -ל)והמחיר יתעדכן ( 2$המוכר יעביר לקונה )הרווח ימומש 

יושווה למחיר העתידי בחוזים  ( 102$)מחיר עתידי בחוזה : בינואר 3
,  (99$נניח )בינואר  4 -בינואר למימוש ב 3 -על חבית נפט שנכרתו ב

 (99$ -ל)והמחיר יתעדכן ( 3$הקונה יעביר למוכר )הרווח ימומש 

מחיר חבית הנפט הנוכחי  יושווה ל( 99$)מחיר עתידי בחוזה : בינואר 4
ובכך יסתיים  ( 2$הקונה יעביר למוכר )הרווח ימומש , (97$נניח )

 (אין מסירה פיזית של נכס הבסיס, בשיטת התחשבנות יומית)החוזה 

 (MTMבשיטת )נטו $ 3הקונה העביר למוכר סך של , במסגרת החוזה
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אם בדוגמא האחרונה ההתחשבנות הייתה  : שימו לב
אזי  , (בתום החוזה$ 100העברת חבית נפט תמורת )פיזית 

$, 100תמורת $ 97למעשה הקונה היה מקבל סחורה בשווי 
 תוצאה זהה –שקול להעברת הסכום למוכר $, 3הפסד של 

ביטוח ואחסנה משפיעות על  , עלויות נלוות כגון הובלה
 (נושא מתקדם –קביעת המחיר העתידי )תמחור החוזה 

 

בחוזים מסוג , י רוב"עפforwards   ההתחשבנות היא
,  MTMהנה יומית בשיטת  futuresפיזית ובחוזים מסוג 

 מצמצמת בצורה ניכרת את סיכוני חדלות הפירעון  והיא 
 

נתעלם מנושא ההתחשבנות היומית  להלן , לצורך פשטות
;  ונתייחס לחוזים שיוצגו תוך הנחת התחשבנות חד פעמית

 בחוזים רבים ההתחשבנות בפועל היא יומיתאולם זכרו כי 
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 בחוזים מסוגfutures אגרת החוב משמשת נכס  , ח"על אג
 במחיר עתידי, בסיס ומועברת בתום החוזה ממוכר לקונה

 רעיונית"אגרת חוב לעתים נכס הבסיס בחוזים הללו הנה "
(notional )במקרה שכזה חייב ; אשר אינה נסחרת בפועל

 להיות קשר ברור בין מחיר האיגרת למחירי השוק בפועל
 

וריבית  ₪ 150ח ממשלתית עם ערך נקוב של "אג :לדוגמא
 למרות שאין בשוק אגרות חוב בעלות מאפיינים הללו 20%

ח זו  "יחושב מחיר אג, לצורך התחשבנות בחוזים עתידיים
 תוך ביצוע התאמות נדרשות, ח נצפים"על סמך מחירי אג

 

ח רעיונית מונעת מצב שבו פעילות בשוק  "התבססות על אג
ח  "אג; ע נגזרים משבשת תפקודו של שוק נכסי הבסיס"לני

 י הבורסה"מסומנות ע, שבכל זאת משמשות להתחשבנות
12 



28-Nov-11 

3 

 בחוזים מסוגfutures interest rate ,  נכס הבסיס הנה
 שקשור לריבית באופן כלשהוריבית חסרת סיכון או מדד 

דוגמא לחוזים מסוג זה:interest rate futures  ; למוכר
שער החוזה  , לדוגמא; עם גובה הריביתקשר הפוך החוזה 

 (month int. rate-3 - 100) -יכול להיות מוגדר עבורו כ

2%חודשית עומדת על -אם הריבית התלת, ל"בחוזה הנ  ,
 ולהיפך, יעלה עם ירידה בריבית, 98שער החוזה יעמוד על 

 פוזיציה קצרה"מכירת החוזה מכונה גם( "short) ;  באופן
שהיא פעולה , מתייחס למכירה בחסר shortהמונח , כללי

 (long" )פוזיציה ארוכה"הפוכה לפעולת הקניה שמהווה 

 ולכן , מכירת נכס שאינו בבעלות המוכרמכירה בחסר היא
;  (לעומת הקונה)עלייה במחיר הנכס תגרום להפסד המוכר 

 13 מכירה בחסר כרוכה בהשאלת הנכס, ע נגזרים"למעט בני

 בהן  , ח"דומה להתנהגות אגהתנהגותם של חוזים מסוג זה
 (3ראו שיעור )גם נצפה קשר הפוך בין מחיר לשער הריבית 

 חשוב לזכור כי בחוזים מסוגfutures   ההתחשבנות היא
כל  ; בתום החוזהאין נכס הבסיס מחליף ידיים יומית ו

 ההתחשבנויות הנן כספיות ומתרחשות לאורך חיי החוזה

סכום  התשלומים מתבססים על , בחוזים על שער ריבית
 שאינו מחליף ידיים ואינו קיים בפועל רעיוני מוגדר מראש

 ממחיש את ההבדל בין נכסים  המסחר בחוזים על ריבית
 שפחות בולט בחוזים על נכסים אחרים   ,נגזרים לבסיסיים

ועל ( כגון נפט)ג "מסחר בחוזים עתידיים על סחורות או חו
דומה למסחר  נראה ( ח"כגון אג)נכסים פיננסיים מסוימים 

אולם ההבדל הוא מהותי ובולט יותר  ; בנכסי בסיס עצמם
 14 אשר מהווה נכס שלא נסחר לכשעצמו, ריביתבחוזים על 

  מקרה נוסף בו המסחר הוא בנכס שאינו נסחר לכשעצמו
 stock index -חוזים עתידיים על מדד המניות מהווים 

  חוזים על מדד בפועל מספקים דרך התחשבנות על סמך
 (המניות שמרכיבות מדד)חבילה רעיונית של נכסי בסיס 

 

גם יכולות להוות נכס  מניות בודדות , בדומה למדד המניות
במקרה הזה החוזים מאפשרים  ; בסיס של חוזים עתידיים

 ללא צורך השקעה בהן לכשעצמן, במניות" עקיף"מסחר 

 ומספק תזרים יומי שוטףהחוזה עוקב אחר מחיר המניה 
 

ח "חוזים על מט(currency futures )  מבוססים על סכום
 בתאריך מוגדר מראש, מוגדר מראש הנקוב במטבע מסוים

 אלא השינויים  , כ אינו מחליף ידיים"הסכום בדגם כאן
 ח במהלך חיי החוזה באים לידי ביטוי מדי יום"בשער מט
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  השימושים בחוזים עתידיים הנם רבים וקיימות דרכי
אנו נסקור מספר דוגמאות  ; יישום משוכללות ויצירתיות

 להמחיש את רעיון השימוש הבסיסי   מ "ע, פשוטות בלבד

 הדרך : "נעילת ערך הנכס"השימוש הבסיסי ביותר הוא
בעוד חודשיים   ₪ 100הבטוחה למכור חבית נפט תמורת 
 לעוד חודשיים   ₪ 100הנה למכור חוזה עם מחיר עתידי 

התחשבנות פיזית אינה שונה מכספית, כפי שכבר ראינו:  
,  ₪ 110למשל אם מחיר החבית בעוד חודשיים יעמוד על 

 :בשני המקרים( מכרנו בזול לעומת השוק) ₪ 10הפסדנו 

 (מחיר שוק) ₪ 110במקום  ₪ 100 -נמסור חבית ב: פיזית1.

   ₪ 10נמסור מדי יום ההפרש שיצטבר לסך של : כספית2.

(אין צבירת חוב)בטוחה יותר התחשבנות יומית , מאידך  ,
 16 'וכד, הובלה, אחסנהוהתחשבנות פיזית כרוכה בנושאי 

אינם  ' וכד/אחסנה/הובלה, בחוזים על נכסים פיננסיים
,  אך התחשבנות כספית עדיין בטוחה יותר, רלוונטיים
 אינם למסירה פיזית futuresרוב החוזים ובהתאם 

 ח"עם נכס בסיס אגדוגמאות לשימוש בחוזים עתידיים  : 

בעתיד ורוצה לנעול את  ח "חברה שמתכננת הנפקת אג
 (לעיל)לקנות חוזים עתידיים על ריבית יכולה , עלות החוב

החברה תנפיק חוב בעל , אם עלות החוב עולה עד ההנפקה
 ולהיפך, י הרווח בחוזים"עעלות גבוהה אך ההפסד יקוזז 

 ורוצה לגדר ח עם ריבית קבועה "הנפיקה אגחברה שכבר
שאינה יכולה לנצל )את עצמה מפני ירידת הריבית במשק 

 ח"לקנות חוזים על אגיכולה ( ח אינן קריאות"במידה ואג

חוסר היכולת להוזיל את החוב  , אם הריבית במשק תרד
 17 ולהיפך, (ח יעלו"כי מחירי אג)י הרווח בחוזים "יקוזז ע

 עם נכס בסיס ריביתעוד דוגמא לשימוש בחוזים עתידיים  : 

 ורוצה לגדר ח עם ריבית משתנה "הנפיקה אגחברה שכבר
שעלולה לייקר את  )את עצמה מפני עליית הריבית במשק 

 interest rate futuresלקנות חוזים מסוג יכולה ( החוב

דבר , עלייה בריבית תעלה את ערך החוזים מבחינת הקונה
 שיפצה את החברה על ייקור החוב בעקבות עלייה בריבית

 

 נכס בסיס שהוא מדד מניותדוגמא לשימוש בחוזים עם  : 

 בעת השתלטות על מתחרה(takeover) ,  מניית החברה
,  בכדי לגדר מפני הסיכון הזה; הנרכשת עשויה להתייקר

 (או המניה)לקנות חוזים על מדד החברה הרוכשת יכולה 

י הרווח בחוזים  "כעת העלייה במחיר הרכישה תקוזז ע
 (אם החוזים הם על המניה או שהיא חלק במדד המדובר)

18 
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 ח"עם נכס בסיס מטדוגמא לשימוש בחוזים עתידיים  : 

 למשל אם חלק גדול )חברה שהכנסותיה הן במטבע חוץ
אך הוצאותיה במטבע , (ל"מתוצרת החברה מיוצא לחו

 ח"תהיה חשופה לסיכון מט, (בעלים ומשקיעים)מקומי 

 למכור חוזים מסוג החברה יכולהcurrency futures  
 ח רצוי"ח ובכך לנעול שער מט"בעלי נכס בסיס שהוא מט

ח תביא לירידה בהכנסות במונחי מטבע  "ירידה בשער מט
 ולהיפך, י הרווחים בחוזים עתידיים"שתקוזז ע, מקומי

לחוזים מסוג , במקרה זה ודומים לו: הערהfutures 
הראשונים מאפשרים  : forwardsעל פני יתרון נוסף 

 (   תוך תפיסת פוזיציה הפוכה)יציאה מוקדמת קלה יותר 
19 

 אך לא  ) זכותאופציה מהווה חוזה המקנה למחזיק בו
באופן  , למכור או לקנות את נכס הבסיס בעתיד( חובה

 (עד תאריך מוגדר מראש/ב, במחיר מוגדר)מוגדר מראש 

זכות ולא חובה: ההבדל העיקרי לעומת חוזים עתידיים 

בעוד על כותב החוזה חלה  , הזכות היא למחזיק החוזה
 (שרכש את החוזה)י דרישת המחזיק "חובה לממשו עפ

 בשונה מחוזים מסוגfutures ,  אין באופציות התחשבנות
 עד למועד המימושהכותב נדרש להפקיד בטחונות ; יומית

אין התחייבות פתוחה ולכן אינו ( הקונה)למחזיק , מאידך
בעת רכישת האופציה  , עם זאת; חייב להפקיד בטחונות

 לכותב( premium -פרמיה )משלם קונה מחיר האופציה 
20 

טיב העסקה  י "אופציות מתחלקות לסוגים עיקריים עפ
 :כלהלן, האפשריעיתוי העסקה שהמחזיק רשאי לבצע ו

 את נכס הבסיס במחיר   לרכושאופציה המקנה זכות
 call option –אופציית רכש המוגדר מראש מכונה 

 את נכס הבסיס במחיר   למכוראופציה המקנה זכות
 put option –אופציית מכר המוגדר מראש מכונה 

 עד לתאריך  אופציה המקנה זכות לרכוש את נכס הבסיס
 American option –מסוים מכונה אופציה אמריקאית 

 בתאריךאופציה המקנה זכות לרכוש את נכס הבסיס 
 European option –מסוים מכונה אופציה אירופאית 

ל כל קשר למקום המסחר הגיאוגראפי"אין להגדרות הנ 
21 

 אך אינן מהוות  פחות עתיקות מחוזים עתידיים אופציות
 המסחר בהן קיים מזה מאות שנים: המצאה חדשה ממש

האופציות  ; קיימות אופציות על נכסים שונים ומגוונים
 מדדים ומניות בודדות הן על ( בין השאר)הפופולאריות 

ע נגזר "שיכול להיות עצמו ני, אין מגבלה לגבי נכס הבסיס
 (  futures options)דוגמת אופציות על חוזים עתידיים 

ע "שימו לב לדמיון וההבדל בין אופציות רכש רגילות לני
 כתבי אופציות ואופציות מנהלים – 4שנסקרו בשיעור 

הזכות  ע הללו למחזיק ניתנת "הדמיון הוא בכך שבכל ני
 לרכוש את נכס הבסיס בתנאים מוגדרים( אך אין חובה)

  ההבדל הוא בכך שבאופציות הרגילות הכותב אינו קשור
אין כל הנפקה חדשה  ו, לחברה שהנפיקה את נכס הבסיס

 22 (  בהתחשבנות כספית ופיזית כאחת)בעת מימוש האופציה 

הגדרות בסיסיות של מאפייני האופציות כוללות: 

 למימוש האופציה מכונה  ( או היחידי)המועד האחרון
 expiration date – פקיעה( או תאריך)מועד 

 את נכס  ( לקנות)המחיר בו יכול המחזיק באופציה למכור
  strike (exercise) price –מחיר מימוש הבסיס מכונה 

 (פרמיה)ל למחיר האופציה "בין מחיר הנשימו לב להבדל 

דוגמא: 

 

 
 

ל זכות לקנות מניית "למחזיק באופציה הנIBM   אחת
 23 9.55$מחיר הזכות $; 100תמורת ( בלבד)בתאריך הנקוב 

 (European call)אופציית רכש אירופאית 
 IBMמניה אחת של חברת : נכס בסיס

 100$: מחיר מימוש
  XXXXבינואר שנת  1: מועד פקיעה

 $  9.55(: הפרמיה)מחיר שוק נוכחי 

מה עשוי לקרות במועד מימוש האופציה, בהמשך לדוגמא? 

 

 

 
 אם מנייתIBM כדאי לממשה$, 100 -תעלה יותר מ  :

מימוש האופציה מאפשר  $, 120למשל אם המניה תעלה 
 20$תקבול של  $ 120 -ולמכרה בשוק ב$ 100 -לרכשה ב

חשבונו של בעל  :אין צורך בקניה ומכירת המניהכ "בד
 (פחות עמלות ומסים)$ 20 -האופציה יזוכה אוטומטית ב

 אם מנייתIBM  תפקע  האופציה , או פחות$ 100תעלה
 24 (תימחק מתיק השקעותיו של המחזיק בה) ללא מימוש

 (European call)אופציית רכש אירופאית 
 IBMמניה אחת של חברת : נכס בסיס

 100$: מחיר מימוש
  XXXXבינואר שנת  1: מועד פקיעה

 $  9.55(: הפרמיה)מחיר שוק נוכחי 
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בין היתר בבניית , לאופציות שימושים רבים ומגוונים
;  השקעה ספקולטיביות למצבי שוק שונים אסטרטגיות

 לגידור מפני סיכוני השוקשימוש , וכמו בחוזים עתידיים

הבדל חשוב בין אופציות ל- futures   הוא בכך שאופציות
 גידור מפני סיכון ללא ויתור על הרווח האפשרימאפשרות 

 בדוגמא אחרונה עםfutures , מכרה חוזה על חברת יצוא
אולם בכך היא  ; ח"כגידור מפני ירידה בשער מט ח"מט

 ח"למעשה ויתרה על האפשרות להרוויח מעליה בשער מט

 ח"תחזיק באופציות מכר על מטאם במקום זאת החברה  ,
בעוד שבמקרה של עליות תוכל , תהיה חסינה מפני ירידות

 (מבלי לממש את האופציות)ח בשוק ולהרוויח "למכור מט

האם אופציות עדיפות באופן מוחלט על פני החוזים? 

25 רכישת אופציות כרוכה בתשלום, לעומת מכירת חוזה ;לא 

חברה שתלויה מאוד  נניח , להמחשת השימוש באופציות
,  ביקוש רופף למוצר, דרך עלויות ספקים) בתנאיי הסביבה
 מושפעת מאוד מתנודות השוק כולוולכן ( 'הסכמי שכר וכד

במסגרת : הערהCAPM ,  חברה כזאת מכונה חברה עם
 מניה אגרסיביתוהמניה שלה מכונה , גבוהסיכון שיטתי 

כך , גידור חלקי מפני סיכון השוקהחברה מעוניינת ב
 שתוכל ליהנות מעליות אך לא תיפגע מירידות חדות

כיצד ניתן להשיג את המטרה באמצעות אופציות? 

 רכישת אופציות מכר תוך(put ) כגון  )על מדד שוק רחב
S&P500 ב"בארה ,FTSE100 ב- UK ,בארץ 100א "ות) 

 (ללא מימוש האופציות)החברה תיהנה מעליות השוק  ,
 י מימוש אופציות המכר"במקרה של ירידות תפוצה עו

26 

הפעם לא הכי בסיסיות  , דוגמא נוספת לשימוש באופציות
אופציות בעלות מאפיינים ייחודיים או אלו המהוות מעין )

 (:אופציות אקזוטיותע שונים מכונות לעתים "עירוב בין ני

 ריבית משתנה על הלוואותיה  נניח חברה שמשלמת
אך אינה  , ומעוניינת לגדר עצמה מפני עליות הריבית

 אשר מגדרים גם מפני ירידות futures -מעוניינת ב

 אופציות רכישתcall  עלfutures  על ריבית(futures 
options) , המקנות זכות לקנות חוזיfutures על ריבית 

  עלייה בריבית תגרום לייקור הלוואה אך גם לייקור
;  י מימוש אופציות הרכש"והחברה תפוצה ע, החוזים
ירידה בריבית תגרום להוזלת החוזים והחברה  , מאידך

 אך תיהנה מתנאיי הלוואה נוחים, לא תממש אופציות

 אין בשוק אופציות על האסטרטגיה תהיה שימושית אם
 27 מימוש רווחים הדרגתיאו שהחברה מעוניינת ב ריבית

 עסקת החלפה( או ֶהחֶלף– swap )  מהווה חוזה
להחלפת תזרימי  שבמסגרתו שני הצדדים מחויבים 

 עתידיים בהתאם לתנאים שנקבעו מראש מזומנים

עסקאות החלפה מוסכמות בין  ( אך לא בהכרח)כ "בד
כאשר  , (כגון בנקים)חברות ציבוריות לגופים מתווכים 

 המתווך משמש צד שני בעסקאות החלפה רבות בו זמנית

 תפורים לדרישת הלקוח"עסקאות החלפה מהוות חוזים  "
של  צרכים ספציפיים מאוד כאשר כל עסקה נועדה לשרת 

 :ובהתאם, ולכן העסקאות אינן סטנדרטיות, חברה נתונה

מעבר לדלפק כ "עסקאות החלפה נכרתות בד(OTC -
Over The Counter market )ואינן נסחרות בבורסות 

י חברות"גידור סיכונים עעסקאות החלפה משמשות ל  ,
 (לעומת אופציות)כ כרוכות בסכומים גבוהים מאוד "ובד

28 

שני סוגי סיכוניםשני הצדדים לעסקת החלפה חשופים ל: 

תנאיי השוק עשויים להשתנות באופן שיהפוך : סיכון שוק1.
סדרת התזרימים של אחד הצדדים לבעלת ערך גבוה יותר  

 (כתלות בבסיס)מזה של סדרת התזרימים של הצד השני 

לעסקה  כ ישתדל להיכנס "זוהי הסיבה לכך שהמתווך בד
 מ לגדר מפני הסיכון הזה"ע, בו זמנית" המקזזת" אחרת

גם  , ע נגזרים"מכיוון וכמו בשאר ני: סיכון יכולת פירעון2.
כאן הרווח של אחד הצדדים הנו בהכרח הפסד של הצד  

 (default)המפסיד עלול שלא לעמוד בהתחייבותו , השני

 עשויה להיות חשובה מאוד בעסקאות  הפקדת בטחונות
העניין רגיש במיוחד כי העסקאות לא נסחרות  ; החלפה

 29 אוטומטי האחראי על כךאין גורם פיקוח בבורסה ולכן 

  אחד הסוגים הנפוצים ביותר של עסקאות החלפה מהווה
שבמסגרתה צד   – interest rate swap –עסקת ריבית 

 אחד מחליף סדרת תשלומים קבועים בתשלומים משתנים

העסקה מגדירה שורת מרכיבים עיקריים כדלהלן : 

 או הסכום שעליו יתייחסו חישובי הריבית, קרן רעיונית1.

 קונהשלפיה יעביר תשלומים הצד המכונה ריבית קבועה 2.

כ קשורה באמצעות נוסחה לריבית  "בד, ריבית משתנה3.
 מוכרולפיה יעביר תשלומים הצד המכונה , לטווח קצר

 בו יתבצעו  מועדי ההחלפה והמטבע כמו כן החוזה יגדיר
 (שני הצדדים ישלמו באותו מטבע, י רוב"עפ)התשלומים 

עשויים להפוך אחת  שינויים בריבית לטווח קצר ברור ש
 משתי סדרות התשלומים לבעלת ערך גבוה יותר מהשנייה
30 
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למשל  )סיכון מצד שערי הריבית חברה מסחרית שחשופה ל
יכולה לגדר את  ( דרך הלוואות בנקאיות בריבית משתנה

 ריבית עתידית" לנעול"עצמה מפני שינויים בלתי צפויים ו

עסקת החלפה הבאה עשויה לענות על הצורך, לדוגמא: 

 (כתלות במצב ספציפי, או אחר) ₪ 100,000 :קרן רעיונית1.

 -בתמורה ל, י החברה"משולמים ע, 7%: ריבית קבועה2.

 (4%: בעת כריתה prime) prime  +1% :ריבית משתנה3.

שנים 10במשך , אחת לשנה, ₪ -התשלומים יועברו ב 

 לקזז את הריבית  הריבית המשתנה שהחברה תקבל נועדה
 (  prime  +4%, למשל)המשולמת על הלוואות המשתנה 

 ל"לחוזה הנ( כגון ספקולטיביות)יתכנו גם סיבות אחרות 
31 

סוג נפוץ אחר של עסקאות החלפה :currency swaps  ,
המתייחסות  ( החלפי מטבע) ח"עסקאות החלפה על מטאו 

 להחלפת סדרות תשלומים הנקובים בשני מטבעות שונים

שנים 10כי במהלך , עסקת החלפה יכולה לקבוע, למשל: 

ב 400,000שנתיים על קרן  10%מתחייב לשלם ' צד א-₪  

ב 100,000שנתיים על קרן  10%מתחייב לשלם ' צד ב- $ 

אלא אמיתית  , אינה רעיוניתכ "הקרן בחוזים הללו בד
 (ח"בדומה לקרן אג)ומחליפה ידיים בהחלפה אחרונה 

הריבית לא חייבת להיות קבועהח "בעסקאות החלפת מט 

ח  "שימו לב לדמיון וההבדל בין עסקאות החלפת מט
 ?מהו ההבדל המרכזי והשלכותיו; לעסקאות ריבית

ח"חשיפה לסיכון מט: ההבדל; מבנה התשלומים: הדמיון 
32 

בדומה ל- futures לעסקאות החלפה שימושים  , ואופציות
אולם בגלל ייחודיות העסקאות והנזילות  , אפשריים רבים

 לניהול של סיכונים ועלויותהנמוכה הן מתאימות בעיקר 

עסקת החלפה יכולה לשמש לניהול סיכונים תוך  , לדוגמא
 :במצב הבא, של חברההתאמת נכסים והתחייבויות 

 מתיק נכסים המורכב הכנסות קבועות לחברה כגון בנק
הוצאות  , ובו בזמן, מהלוואות ללקוחות בריבית קבועה

 (ח"אג)הקשורות להתחייבות בריבית משתנה  משתנות

 במשק עלול להביא להפסדים  שינוי בריבית במצב הזה 

מחליפה  שבמסגרתה החברה , עסקת החלפה על ריבית
המתאימה  ) במשתנה( הכנסה מנכסים) ריבית קבועה

 עשויה לנטרל את הסיכון( לריבית המשתנה של הוצאות

 33 בגלל ייחודיות עסקאות ההחלפההמתווך הנו גורם חיוני 

 באמצעות עסקאות החלפה מאפשר לחברות  ניהול עלויות
מה  , ויתרונות יחסייםלהתאים עלויות לצרכים תפעוליים 

 ":קונבנציונאלי"שלא תמיד מתאפשר תוך גיוס משאבים 

אין  , לחברה אשר פונה לבנק עם בקשה לקבלת הלוואה
כגון ריבית )המוצעת שליטה מלאה על תנאיי ההלוואה 

 והבנק עשוי להציע תנאים לא הולמים( קבועה/משתנה

  התאמת התנאים לדרישות עלולה להביא לתוספת עלויות
 (הבנק יסכים לשינוי רק בתמורה לתוספת ריבית, למשל)

תנאיי הלוואה הזולים ביותרהחברה יכולה להסכים ל  ,
 ואז להפכם למתאימים יותר תוך כניסה לעסקת החלפה

  שימו לב כי כאן לא מדובר בגידור או צמצום סיכון אלא
 עסקת החלפה, באמצעות אותו כלי פיננסיבמזעור עלויות 

34 ל "גיוס הון בחוח גם פותחות אפשרות של "עסקאות מט 

סקרנו סוגים עיקריים של  : ע נגזרים"לסיכום הפרק של ני
 (plain vanilla)פשוטים ע "בדגש על ני, ע נגזרים"ני

 futures –חוזים עתידיים 1.

 options –אופציות 2.

  swaps  –עסקאות החלפה 3.

 מאפיינים  , עיקריים סוגים, בסיסיות הגדרותפירטנו
 תוך הצגת דוגמאות, בנכסים הנגזריםואופן השימוש 

ניהול ע נגזרים התייחסנו ל"בין שימושים אפשריים של ני
 ספקולטיביוהזכרנו אפשרות של שימוש , סיכונים ועלויות

ראשונית בלבדע נגזרים כאן הייתה "הכרה בני, כאמור ;
הנושאים המעשיים כגון יישום ותמחור נלמדים בקורסי  

 או ייעודיים( דוגמת כלכלה פיננסית)מימון מתקדמים 
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השיעורים האחרונים סקרנו כלים פיננסיים עיקריים   3-ב
 ע נגזרים"ניואגרות החוב  ,מניותבעיקר , בסיסיים ונגזרים

 הנפקת כלים פיננסיים  בשיעורים הקרובים נרחיב אודות
 (י הנפקת מניות וכלי מימון אחרים"גיוס הון ע)י חברות "ע

 והקשר  ע לסוגיהם "הנפקת ניבכלל זה נתייחס לדרכי
 ע"שבין החברות המנפיקות למשקיעים ולבורסות לני

 מאפיינים כלכליים של הון עצמי והון הלוואות  נסקור
 והשפעותיו של מינוף פיננסי על ביצועיי החברות וערכיהן

 

  הנושאים הקרובים נועדו להכשיר קרקע להצגה וניתוח
 שבהם נעסוק בהמשךנושאי המימון המתקדמים של 

של  מבנה ומחיר ההון : הנושאים המתקדמים כוללים
 החלטות השקעהוקבלת ניהול הרווחים מדיניות , חברה
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מבוא וסקירה רחבה של יסודות המימון 

ישויות עסקיות שונות ומקורות המימון 

 (בסיסיים ונגזרים)פיננסיים עיקריים כלים 

ע למסחר ציבורי בבורסה"הנפקת ני 

חות ויחסים פיננסיים"ניתוח דו 

מחיר ההון המשוקלל של חברה 

מבנה ההון של חברה ומדיניות הדיבידנד 

הערכת פרויקטים וקבלת החלטות השקעה 
 

1כפי שהוסבר בשיעור , כל הנושאים קשורים קשר הדוק ;
 הבנת השיעורים הבאים מותנית בשליטה בחומר הקודם  
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