
  
 

    

  

  
  

: מרווחאופציות  שווי שיטות להערכת
/  ופציות מרווח על שלושה נכסיםא

  בסדרה 4מאמר מס' 
  

  מאת: רועי פולניצר
  

הן  )Spread options( מרווחאופציות  .מרווחשונות להערכת שווי אופציות השיטות את הנסקור  סדרת מאמרים זוב

 נכסי בסיס. שלושהשניים או התזרים בפקיעה תלוי ב ןשעבור, )Rainbow optionsאופציות קשת (למעשה מקרה פרטי של 

על הפרש בין תזרים בהתבסס  המספקותאופציות מט"ח גם בשוקי סחורות, כמו מצויות בשימוש נרחב  מרווחאופציות 

  .אופציות מרווח על שלושה נכסיםהערכת שווי ב נעסוקבמאמר זה  .בסיסנכסי  שלושהשניים או אפילו 

  

  ופציות מרווח על שלושה נכסיםא

 הביאל אותו יש, הגורם החשוב ביותר שגם באופציות מרווח על שלושה נכסים )basket options( אופציות על סליםבכמו 

  .נכסי הבסיסבין ש הקורלציה ינוהבעת הערכת השווי בחשבון 

  

 אופציותל ש יןלצורך מציאת שוויסימולציית מונטה קרלו בהדגשנו את השימוש  ל סליםע אופציותנו על מאמרב

סוג  ם.קריימשיטה לפתרון בעיות חישוביות באמצעות מספרים  נהשיטת מונטה קרלו הי . נזכיר כיות אלואקזוטי

 Real - ו A409 , נגזרים משובצים,ESOPאופציות (לרבות כשירי הון מורכבים, מסימולציה נפוץ ביותר בשימוש עבור ה

Options ית של גורמי מקרמונטה קרלו. סימולציית מונטה קרלו בנויה על דגימה  הינו סימולציית) ואיגרות חוב להמרה

נוצרים מסלולים  ותעל סמך הדגימ, כאשר לרוב, מתוך התפלגות נורמלית סטנדרטית)כלשהי (התפלגות תוך מ סיכון

סדרת צפוי על בסיס  תזרים הנבנ לכל מסלול ומסלולבהתאם לכך,  סיכון לאורך זמן.ה דמיוניים של שינויים בגורמי

ממועד הפקיעה ועד למועד  ריבית חסרת סיכוןשיעור המהוון בההשונים המסלולים  תזרימישל ממוצע ה כאשר ,החלטות

 פרמטר ידי על מדדתנ מונטה קרלו סימולציית של הדיוק רמת .האופציה יה הכלכלי של, מהווה קירוב לשוויההערכה

  .התוצאה לאיכות אינדיקציה מהווה אשר Standard error of sample mean שנקרא

  

קביעת  סובבים סביב )multi-asset optionsבסיס ( נכסימספר בנושא הערכת שווי אופציות על  שנכתבו מאמריםהמרבית 

 Cholesky( ולסקי'צ פירוק ישום של מה שמכונהימתאימה ולאחר מכן  )Correlation Matrixקורלציות (מטריצת 

decomposition(  ו נאעל כן ומאמר זה בתחולת  אינה ולסקי'צ פירוקמאחורי שעומדת . התיאוריה ריצה שנקבעההמטעל

  .בתחום פיםנוסמאמרים ממליצים לקוראים לחפש 
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  נכסי בסיס:שלושה על ח מסוג מרוו) putואופציית מכר () callת רכש (יניקח את התזרים הצפוי מאופצי

  

ה של שתפי דרושייהיה מסורבל ו כזו או אחרת) lattice( שיטת סריגבהרי ששימוש נכסי בסיס, לושה ששל  םבשל קיומ

יכולה להיות מלווה  1נכס כלפי מעלה של תנועה למשל, כך . התחיל לנועל כלווהנכסים י השממנ x 3 3 של )grid( רשת

  הלאה. ךוכ 3 נכס שלכלפי מעלה תנועה בו 2מטה של כלפי בתנועה 
  

ין אם בהסימולציה  גישתב שימוש וךתומלץ שתעשה מ ת מרווח על שלושה נכסיםישל אופצי תאפקטיבישווי ערכת ה

 קרלו- מונטה-סימולציית קוואזיבאמצעות בין אם ו )MCS( סימולציית מונטה קרלו הסטנדרטיתשיטת באמצעות 

)QMCS( וכה מהתאמה נ יפמשתמשת ברצה)low-discrepancy sequences ( של  אלוכמוHalton ,Sobol  אוFaure אנו .

יות הפעם אחת  ת מרווח על שלושה נכסיםיאופצילהערכת שווי ביותר  תאפקטיביהשיטה העל כ QMCS על ממליצים

, מכךתרה יטובה מאוד. הינה  השיטה רמת הדיוק שלמאחר ופעם שנייה ו וחזקה מבחינה מיחשובית יעילה זו הינה יטהשו

היפוך הלף ח )Moro Inversion ,1995( מורוהיפוך ב ומלץ להשתמשמיותר עוד  תוצאות מדויקותעל מנת לייצר 

  .)תצטברת הנורמלית הסטנדרטיהחזרת ההופכי של ההתפלגות המקרי, ( סטנדרטיהנורמלי ה יאניגאוסה

  

  .נכסי בסיסשלושה על ח מסוג מרוו )callרכש (עבור אופציית  22.333אמיתי של  ווישמתכנס ל
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  :מר רועי פולניצר אודות

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

 בן באוניברסיטת השקעות ועדת של ראשי ומודליסט סיכונים כמנהלרב בתחום 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"ד ה"ה של

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

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

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

הינו ומשמש גם כיו"ר ומנכ"ל הלשכה. כמו כן, מר פולניצר  )IAVFA( מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל

 וכמנהל סיכונים מוסמך )GARP( האיגוד העולמי למומחי סיכוניםמטעם  )FRM( מוסמך כמנהל סיכונים פיננסיים

)CRM(  האיגוד הישראלי למנהלי סיכוניםעל ידי )IARM( ,וארבעל ת B.A  ובכלכלה- M.B.A  במנהל עסקים עם

במימון בקורסים  ליפשיץ ז"ל שילה ר"ד ה"ה של עוזר הוראהושימש כ מאוניברסיטת בן גוריוןהתמחות במימון 

מרצה בקורסים , במכללה האקדמית אחווה בנגזרות וניהול סיכוניםמרצה בקורסים , במוסדות אקדמיים שונים ובנקאות

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

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