
 
 

   

 

 
 

: מרווחאופציות  שווי שיטות להערכת
/ מאמר  מוקדםומימוש  מודל התרינומיה

 בסדרה 2מס' 
 

 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 בשוקי סחורות, כמו מצויות בשימוש נרחב  מרווחאופציות 

אופציות להערכת שווי  בוילהתלת מימדי של  התרינומימודל ב נעסוקבמאמר זה  .בסיסנכסי  שלושהשניים או אפילו 

 .ובאופציות מרווח אמריקאיות מרווח
 

 המודל התרינומי

. הסריג תלת מימדי לסריג תרינומיאנו יכולים להרחיב התלת מימדי את הסריג הבינומי גם , עבור כל סריג בינומיכמו 

 הרחיב את הגישה בויל(. מאוחר יותר 1986יל )בופלים על ידי  הוצע לראשונהלהערכת שווי אופציות המקורי  יהתרינומ

 5 ישנםשבו מודל זה, (. 1988בויל )התלת מימדי של התרינומי כמודל כיום למה שמוכר נכסי בסיס שני על  עבור אופציות

 להערכת שווי אופציות מרווח.  1986משנת  בויל בהרחבת המתודלוגיה שלמשתמש היוצאים מכל צומת,  ייםאפשרענפים 
 

של הסריג ובמקרה  - תקופות זמן 100כבר אחרי  ה ומדויקתהתכנסות מהירהתלת מימדית מייצרת שיטת הבינומית ה

 .התלת מימדי מזו של הסריג הבינומי להתכנסות מהירה ומדויקת יותראפילו ניתן לצפות  התרינומי התלת מימדי
 

 מוקדםמימוש 

נכסי אם הלשקול  עלינו. במקרה של מימוש מוקדם, ירופאיותהערכת אופציות מרווח אל הרבה ממה שנאמר עד כה נוגע

 רי ששווי, הדיבידנדאינם מחלקים  נכסי הבסיסידה ו; במהאופציה או אם לאוהבסיס מחלקים דיבידנד במהלך חיי 

היות ואין שום סיבה לממש את האופציה אופציית מרווח אמריקאית שווה לשווי אופציית מרווח אירופאית, 

את הגישה העיקרית מומלץ ליישם , דיבידנדים מחלקאכן  נכסי הבסיסו במידה האמריקאית קודם למועד הפקיעה.

 על שני נכסי בסיס.הערכת שווי אופציות מרווח אמריקאיות ל
  

הוא  בינומייםמודלים מה שיפה ב(. 1994הגישה הראשונה שכדאי לשקול הינה העץ הבינומי התלת מימדי של רובינשטיין )

למדל אופציות מרווח אמריקאיות על שני נכסי  ניתן ועל כן םמימוש מוקד ל בחובוהכולאלגוריתם באמצעותם קל לבנות ש

 .אופציות מרווח אירופאיותדומה לזה של  בסיס באופן
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 :מר רועי פולניצר אודות

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

 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

 מודליסט פיננסי וכלכלי ,(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 , האקדמית אחווהבמכללה  בנגזרות וניהול סיכוניםמרצה בקורסים , במוסדות אקדמיים שונים ובנקאות

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

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

 עריכי שווי בלתי תלויים":מ –משרד הייעוץ הכלכלי "שווי פנימי  אודות

מספק שירותי ייעוץ כלכלי והערכות שווי של תאגידים,  מעריכי שווי בלתי תלויים" –משרד הייעוץ הכלכלי "שווי פנימי 

ת מומחים מעת לעהמשרד מעסיק  .ודוחות כספיים נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסים מורכבים לצורכי עסקאות

משרדי רואי חשבון, משרדי חברות ציבוריות, חברות פרטיות,  , בין היתר,יםנמנ משרדלקוחות ה בין .ובתחומי עיסוק

 ייעוץ כלכלי וגופים פיננסיים.
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