
 

 

   

 

 
 

מקדם תנודתיות והאמידת אומדני : ניתוח כמותי
 בסדרה 10מאמר מס' /  המתאם

 

 מאת: רועי פולניצר
 

מקדם הפכה לשם נרדף לסיכון, ו )סטיית התקן השנתית של שיעורי התשואה של נכס כלשהו( באופן מסורתי, התנודתיות

פיזור. אמידה מדויקת הן של התנודתיות ביזור/לשם נרדף להקטנת סיכון באמצעות  ךהפ ךנמוהמתאם )קרי, קורלציה( 

להבנת החשיפה הפוטנציאלית לסיכון. מאמר זה מתייחס לשיטות העוסקות בנתונים מכרעת הינה  מקדם המתאםוהן של 

. המודלים הפשוטים יותר נוטים לייצר ומקדם המתאםתנודתיות אמפיריים עבור המדנים היסטוריים כאשר מייצרים או

, המודלים נשארות קבועות על פני תקופות זמן קצרות. לעומת זאת מקדם המתאםו סטיית התקןאומדנים, בהנחה ש

 התקופה. לאורך שינויים הן בסטיית התקן והן במקדם המתאםאת  יםמאפשרהמתוחכמים יותר 

 

רים היסטוריים משמשים ליצירת תשואות, אשר בתורן משמשות לאמידת התנודתיות. השיטות המסורתיות לאמידת מחי

התנודתיות משקללות את המידע מהעבר באופן זהה על פני הזמן. ניתן להשתמש בפעולת השיקלול על מנת להעניק למידע 

 עדכני יותר משקל גבוה יותר מזה שניתן למידע ישן יותר.

 

)זה שאיננו  מייצר אומדני תנודתיות באמצעות אינטרפולציה לינארית בין אומדן התנודתיות האחרון EWMA -המודל 

. המטרה הינה להביא בחשבון את אומדני התנודתיות הקודמים, התשואה האחרונהלבין  כולל את התשואה האחרונה(

 כמו גם את המידע אודות התשואות האחרונות.
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 בין אפס לאחד(.= משקלו של אומדן התנודתיות הקודם ) כאשר: 
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   כוללים בחובם לא רק את אומדני התנודתיות והתשואה העדכניים ביותר, אלא אף מגלמים GARCH(1,1)מודלים של 

 בתוכם את רמת השונות הממוצעת ארוכת הטווח. 
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 כאשר:

  .המשקל של התשואה בתקופה הקודמת  = 

  .המשקל של אומדן התנודתיות הקודם  = 

   = השונות המשוקללת ארוכת הטווח  =LV 

LV .השונות הממוצעת ארוכת הטווח  = 

 
 

 כאשר:
 

1  
 

1כאשר   עבור מצב של יציבות )קרי, סטציונאריות( כך ש-  .אינו שלילי 

 

מאומדני התנודתיות הצדקה תיאורטית טובה יותר    GARCH(1,1) התנודתיות המתקבלים ממודלים מסוג לאומדני

               יציבות-   מצביעים על איGARCH(1,1) מסוגים . במקרה שאומדני הפרמטרים של מודלEWMA -מודל המ המתקבלים

(1 מודל ה ( , או אז יש להשתמש באומדני התנודתיות של- EWMA. 

 

 MLE- Maximum Likelihood) של נראות מירביתאמידה    נאמדים באמצעות הליך GARCH(1,1)מודלים של 

Estimation)את ההסתברות לקבלת הנתונים המשמשים לאמידת התנודתיות. ביא למקסימום, המ 

 

חיזוי האופן שבו המבנה העתי של איברי ל טובות למדי GARCHבשיטת המתקבלים משימוש התנודתיות אומדני 

לאמוד  בארה"ב בבואםמוסדות פיננסיים על ידי התנודתיות מגיב לשינויים בתנודתיות. כלי מידול זה מצוי בשימוש נרחב 

 .נגזרים מורכבותאת החשיפה שלהם לפוזיציות 
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את החשיפות לסיכון של תיקים. על מנת רוצים לאמוד אומדני הקורלציה והשונות המשותפת מספקים מידע נוסף כאשר 

השונות המשותפת להיאמד באותן שיטות המשמשות לאמידת  על אומדנילשמור על עקביות בתהליך האמידה, 

  התנודתיות.

 

 שווי פנימי
מספק שירותי הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים  שווי פנימימשרד הערכות השווי 

ותיים במכשירים מורכבים למטרות מס, עסקאות, דוחות כספיים ולצרכים משפטיים ומתמחה בביצוע ניתוחים כמ

פיננסיים ובמדידת סיכונים לצורכי יישום הוראות רגולטוריות, תקינה חשבונאית, פיתוח, יישום ותיקוף מודלים בתחומי 

 הניהול הסיכונים ובנושאים נוספים. 

 

 רועי פולניצר
המתמחה בהערכות שווי בלתי תלויות. בעשור האחרון היה רועי אחראי על אלפי עבודות הערכות  "שווי פנימי"בעלים של 

 שווי ואקטואריה פיננסית אשר בוצעו עבור משרדי רואי חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי, חברות פרטיות וציבוריות בישראל.
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והן בתחום  הערכות שווי בנושא שינוי מבנה עסקיהן בתחום  רשות המסים בישראל רועי נמנע על רשימת היועצים של

. בנוסף, רועי נמנה על רשימת המומחים הכלכליים סים בלתי מוחשיים בעסקאות מקרקעיןהערכות שווי בנושא נכ

מספר בתי משפט בישראל )שלום ומחוזיים כאחד( בתחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית והוא משמש  של

 (.IAVFAהשווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ) כמנכ"ל ויו"ר לשכת מעריכי

רועי הינו מרצה מבוקש בתחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית, המופיע בפני חברי הנהלה ודירקטורים והוא עמד 

כמו גם בראש פורום  IAVFAכללי האתיקה והסטנדרטים המקצועיים של בראש צוות המשימה שגיבשה את 

לקביעת קווים מנחים עבור עובדי רשות  הוועדהועי משמש גם כיו"ר . רIAVFAגילויי הדעת של הפרקטיקנים שקובע את 

וועדת ) המסים בישראל לביצוע, פיקוח וניהול הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים

(. בעברו שימש רועי כמרצה בקורסים מתקדמים בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות במכללה האקדמית פולניצר

 ת אקדמיים שונים.אשקלון ובמוסדו

רועי הינו אקטואר בעל תואר שני במנהל עסקים )התמחות במימון( ותואר ראשון בכלכלה )התמחות במימון( 

גוריון ועבר בהצלחה רבה את כל ששת בחינות הרשות לניירות ערך לרישיון מנהל תיקים בישראל. כמו -מאוניברסיטת בן

(, FEM(, כמודליסט פיננסי וכלכלי )QFV(, כמעריך שווי מימון כמותי )CFVכן, רועי מוסמך כמעריך שווי מימון תאגידי )

(, כאקטואר סיכוני ORA(, כאקטואר סיכונים תפעוליים )CRA(, כאקטואר סיכוני אשראי )MRAכאקטואר סיכוני שוק )

וי לשכת מעריכי השו ( מטעםPRA( וכאקטואר סיכונים פנסיוניים )LRA) (, כאקטואר סיכוני חייםIRAהשקעות )

( מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים CRM(, כמומחה לניהול סיכונים )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל )

(IARM( וכמנהל סיכונים פיננסיים )FRM( מטעם האיגוד העולמי למומחי סיכונים )GARP רועי עבר בהצלחה רבה את .)

(, כאשר EXAM PART II -ו  EXAM PART I) GARPאינטגרטיביים של -ההסמכה הבינלאומית הכמותיים שני מבחני

מדינות ברחבי העולם באותן  90 -כלכלנים וסטטיסטקאים שנבחנו ב 11,500מבין  99 -הבשניהם ציוניו דורגו באחוזון 

בנוסף, רועי בוגר קורסים מתקדמים במתמטיקה וסטטיסטיקה במסגרת לימודי תעודה  הבחינות באותם המועדים.

-יברסיטת בןבאקטואריה באוניברסיטת חיפה ובוגר קורסים מתקדמים במתמטיקה ומימון לתואר שני בכלכלה באונ

 גוריון.
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