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 חלקI – מושגי יסוד 
 

 (תזכורת)סביבת מסחר 

 (הגדרות)מונחים בסיסיים 

תכונות בסיסיות 

יסודות תמחור 
 

 חלקII – מודלים של תמחור 
 

מודלים בינומיים 

 מודלScholes  & Black   

 שיטת התמחור תוך פתרוןSDE 

2 שיטת התמחור המותאם לסיכון 

 התמחור המותאם לסיכוןשיעור זה עוסק במבוא לתחום; 
,  נכיר בפיתוח חלופי של הנוסחה לתמחור אופציות, בפרט

 (PDE)שאינו משתמש במשוואות דיפרנציאליות חלקיות 
בינומילזה של מודל ' מקביל'הפיתוח  במקרה של זמן בדיד 

עם פתרון , (בגישה שיטתית ותוך הגדרת מונחים חשובים)
 (מקביל לתיק גידור בינומי) תיק שחזור שמסתמך על מונח

 מספר המצבים הנו אינסופי ולכאורה במקרה של זמן רציף
במקרה הזה הפתרון מתאפשר  , אולם; את השיטה' משבש'

 גישת מרטינגלים כללית במסגרת זמן רציףתוך הפעלה של 
 שלבים 5שיטת "הדרך מכונה לעתים "(5-step method  )

 S&Bפיתוח חלופי של נוסחת , בין היתר, והיא מאפשרת
  לגישת תמחור מנטרל הסיכון שימושים אף מעבר לתמחור

מידול של שערי ריבית הגישה מאפשרת , בפרט: אופציות
 3 (נרחיב בהמשך)של שערי ריבית מבנה עתי לטווח קצר ושל 

 מסגרת הניתוח שתוצג להלן משתמשת ברעיון דומה לזה
אך עבור מצבים  , (9שיעור )ששימש בפיתוח מודל בינומי 

 או ,גישת התמחור המותאם לסיכוןזוהי ; יותר מעשיים
risk-adjusted (risk-neutral) asset pricing 

נניח כי ברצוננו לתמחר נכס שבתום  , כהקדמה לנושא
עם הסתברות  $, 200או $ 100החזקתו עשוי להגיע לערך 

 לאותה תקופה 10%נניח ריבית ; א משני הערכים"לכ½ 
?  (כמה כדאי לשלם תמורתו)מהו שווי הנכס היום : שאלה 

 ?בוודאות$ 150מה אם שוויו העתידי היה : רמז לפתרון
 הרי שערכו הנוכחי  ,בוודאות$ 150אם שוויו העתידי היה

 :י העלות האלטרנטיבית"היה נקבע באופן חד משמעי עפ
$150/(1 + 0.1) ≈ $136.36 

ועבור  $ 150ערך הנכס הנה  תוחלתרק  , לפי נתוני השאלה
 4 136.36$ -מ פחותהנכס שווה  , משקיע שהוא שונא סיכון

 תהיה תלויה במידה של  " ?בכמה פחות"התשובה לשאלה
 לפרמיית הסיכוןהשאלה קשורה , למעשה; שנאת הסיכון

 ונראה שתמחור הוגן של הנכס מחייב שימוש במידע נוסף
כ פרמיית הסיכון ניתנת להסקה מתוך  "הבעיה היא שבד

 ערך הוגן של הנכס וכאן הערך ההוגן הוא מה שמחפשים
תמחור תחת שנאת סיכון מצביע על ערך, בדוגמא לעיל: 

V{($100×½ + $200×½)/(1.1)} < $136.36 
בגלל שנאת  : הדבר היחידי שניתן לקבוע הוא אי השוויון

 הערך שנובע מהתוחלת יהיה נמוך מהערך הוודאי, סיכון
למציאת הערך תוך שימוש במידע אודות שנאת הסיכון  ,

בגישת פרמיית  )גורם ההיוון ניתן להתאים לסיכון את 
 (לפיה גורם ההיוון חייב לשקף את סיכון הנכס, סיכון

($100×½ + $200×½)/(1.1 + π) = ? < $136.36 

5  ידיעת פרמיית הסיכון מחייבתהתאמה של שער היוון 

להתאים  הוא , כ אינטואיטיבי"לכאורה לא כ, רעיון אחר
 ולהשאיר את שער ההיוון בעינו לסיכון את ההסתברויות

($100×p + $200×(1-p))/(1.1) = ? < $136.36 
 

 

תוחלת הערך כבר  , נציין כי תחת ההסתברויות החלופיות
 אך זאת גם איננה המטרה כאן ,לא תהיה תוחלתו הפיזית

אך זה בדיוק מה שנעשה במודל , הרעיון אולי נראה מוזר
 ערך הוגן נמצא תחת הסתברויות מנטרלות סיכון: בינומי

 ולכן ניאלץ להרחיבו תוך המודל הבינומי הוא פשוט מדי
תמחור  , כפי שנראה להלן; שימוש במודלים סטוכסטיים

 מרטינגלים: מותאם לסיכון מתמקד בתהליכים מיוחדים
כתוצאה מנטרול הסיכון: הסיבה לעיסוק במרטינגלים  ,

י ריבית חסרת סיכון ותוחלת ערכו  "נכס ניתן לתמחור עפ
 6 זוהי תכונת מרטינגל –המהוון תמיד שווה לערכו הנוכחי 

ניתן לחשב את ערך הנכס  " מנטרלות סיכון"בהינתן הסתברויות 
 תוחלתו המותאמתשל ( עם ריבית חסרת סיכון) ההוגן תוך היוון



05-Jun-14 

2 

המסגרת הפורמאלית של תמחור מנטרל הסיכון מסתמכת על: 
מניה  )המייצג את מחיר נכס הבסיס  Stתהליך סטוכסטי •

 (המודל ניתן להרחבה מתאימה; שאינה משלמת דיבידנד
 "(היסטוריה)" Ftכמדיד ביחס לסינון ל מונח "התהליך הנ•
',  האמיתית'התפלגות התוצאות ) Pהסתברות פיזית מידת •

 (נצפית/במובן של סבירות התוצאות או תדירות אמפירית
 cash)ח מזומן "אגאו  ,Btאפס חסרת סיכון -ח תלוש"אג•

bond) ; אם שער הריבית חסרת הסיכון הנוr ו- B0 = 1 ,
Bt = B0e

rt ח שקולה לסכום "ובכל עת האגert במזומן 
 תיק(ψt;ϕt ) המורכב ממניהS ח "ואגB ,המוגדר כדלהלן: 

ϕt   המוחזקות בתיק בזמן יחידות המניה מייצג מספרt 
ψt   בתיק בזמן ( המזומן)ח "יחידות האגמייצג מספרt 
(מכירה בחסר) שליליותע יכולות להיות "כמויות של ני 
 (אסטרטגיה דינאמית)תהליך סטוכסטי הנו ( ψt;ϕt)התיק •

7 

תיק גידור מתקבל אם בכל תקופת  , כזכור ממודל בינומי
כך שסך  , במרכיביופרופורציות השקעה זמן ניתן לקבוע 

 :מכאן; (וודאי)ערכו בתקופה הבאה יהיה ידוע מראש 
 אנו מעוניינים בתהליך(ψt;ϕt )ניתן לניבוי ה(previsible)  ,

 ידועים בוודאות תקופה אחת מראש( ψt;ϕt)שבו ערכים 
תהליך שהוא ניתן לניבוי יהיה  , במונחים שהוגדרו קודם

 (Ft-1, בינומי/במקרה בדיד) -Ftמותאם לסינון לפי הגדרה 

 ערך התיק בנקודת זמןt י נוסחה כללית הבאה"נתון ע: 
V(t) = ϕtSt + ψtBt 

 ללא שינוי כאשר הרכב התיק נותר(ψt ו- ϕt הם קבועים)  ,
 :י"נתון ע tסך השינוי בערך התיק בפרק זמן קצר לאחר 

dV(t) = ϕtdSt + ψtdBt 

 כל שינוי נסגר )תיק שאינו דורש או יוצר תזרימי מזומנים
  self-financing portfolioמכונה ( במימון התיק עצמו

8 

אסטרטגיית  נגדיר , בדומה לתיק גידור במודל בינומי, כעת
(  ψt;ϕt)כתיק מימון עצמי ( replicating strategy)שחזור 

 Xt V(t) = ϕtSt + ψtBt =: מקיים tאשר בכל תקופת זמן 
 t -ב( St -או נגזר מ) St -מסמן תקבול המותנה ב Xtכאשר 

נציין כיXt  הנו פונקציה שלSt   ולכן יהיה מותאם לסינוןFt   
 (ערך האופציה תלוי במניית הבסיס ומדיד ביחס למחירה)

נרכוש ב: משמעות הדבר- t = 0  תיק שחזור ונעדכן הרכבו
בכל תקופה כך שבכל תקופה הבאה ערכו יהיה שווה לערך  

 (  ללא שינוי נוסף בהרכב וללא השקעה נוספת)הנכס הנגזר 
האם תיק שחזור כפי שהוגדר הוא אפשרי בפועל: שאלה? 
אלא רק תחת תנאים מסוימים, לא בהכרח: התשובה היא 
 נכסים פיננסיים סחירים ונזילים" מספיק"בשוק שאין בו  ,

השוק הנו שלם  : ומכאן הגדרה; תיק שחזור לא יהיה זמין
(complete )אם ניתן ליצור בו תיק שחזור לכל נכס נגזר 
 9 ל"במובן הנהנחת שוק שלם המשך הפיתוח מסתמך על 

נזכור כי המסגרת הכללית כוללת מידת הסתברות פיזית  ,
P (התפלגות התוצאות האמיתית) ;כעת נגדיר מונח חדש  :

 אם מתקיים שקולות מכונות Q -ו Pמידות הסתברות 
P(F) > 0 ⇔ Q(F) > 0   עבור כל מאורעF 

אותם המצבים אפשריים תחת שתי המידות: פירוש השקילות 

על מידות הסתברות לקיים , כמובןΣP = ΣQ = 1 ,0 < P,Q < 1 

 0הדרישה < P,Q < 1  מקבילה לדרישה u > r>d  במודל בינומי 

  הדרישות הן מאוד כלליות וניתן להמציא אינסוף מידות
אנו מעוניינים במידה שקולה אחת  ; שונות שעומדות בהן

 ?מה היה תפקידה במודל בינומי ;P̃י "מיוחדת שנסמנה ע
 כעת ; המאפשרת הרכבת תיק גידורמידה מנטרלת הסיכון זוהי

 מפורט ומדויק יותר, נוכל להסביר את משמעותה באופן שיטתי

במודל בינומיתיק הגידור שקול לניתוח בתיק השחזור  העיסוק: 
, ממניית בסיס ואופציה כתובה( ח"אג)אם יצרנו נכס חסר סיכון 

 10 (-B)י מניית הבסיס וסכום מזומן "אז האופציה ניתנת לשחזור ע

 נציין כי במודל בינומיn- י  "בו הזמן הנו בדיד עפ)תקופתי
ירידה במחיר המניה הנה  /הסתברותה של עלייה, (הגדרה

 P < 1 > 0ולכן עומדת בתנאי ( י הגדרה"שוב עפ)חיובית 
 הסתברותו של כל מסלול של מניה הנה חיובית  מכך נובע גם כי 
בזמן רציף הסתברותו של כל מסלול ספציפי שווה לאפס , אולם

 (בדומה להסתברות של תוצאה נקודתית מתוך התפלגות רציפה)
 תכונה מורכבת יותר במקרה הרציףמכאן ששקילות מידות הנה 

 נתבונן בתנועה בראונית סטנדרטית תחתP :Zt ~ N(0,t) 
 התהליךXt = γt + σZt  תחת  כלליתמהווה תנועה בראוניתP 
האם קיימת מידה : שאלהQ השקולה ל- P  אשר תחתיה תהליך

Xt (התהליך הנו רציף)? סטנדרטיתל מהווה תנועה בראונית "הנ 
; איננו מרטינגל Pתחת  Xtואילו , הנו מרטינגל Pתחת  Ztתהליך •

 ?יהפוך למרטינגל Xt -האם ניתן לשנות מידה כך ש: השאלה היא
 אולם אם ורק אם יתקיים התנאי )התשובה היא כןσ = 1 , תכונה

  כלומר קיימת אפשרות לבצע שינוי מידה שמשנה, (שלא נוכיח כאן
 11 בהתאם למשפט הבא ,אך לא את תנודתיות התהליך, את המגמה

 הנוסח  ; משפט גירסנובהמכונה גם )משפט שינוי מידה
 (:Cameron-Martin-Girsanov theoremלהלן הוא 

 נניח כיZt  הנה תנועה בראונית סטנדרטית תחתP ( כלומר
Zt ~ N(0,t) )ו- γt   הנו תהליך ניתן לניבוי כפי שהוגדר לעיל 

 :כך שהתהליך הבא, P -השקולה ל Qאזי קיימת מידה  
Z̃t = Zt +  𝛾𝑠

𝑡

0
𝑑𝑠 

 Qל "מהווה תנועה בראונית סטנדרטית תחת המידה הנ 
אם  : ובעובדה זאת נשתמש, הטענה ההפוכה נכונה אף היא

Zt  הנה תנועה בראונית סטנדרטית תחתP ו- Q   הנה מידה
 כך שתהליך γtקיים תהליך הניתן לניבוי אזי , P -שקולה ל

Z̃t = Zt +  𝛾𝑠
𝑡

0
𝑑𝑠 

 Qל "מהווה תנועה בראונית סטנדרטית תחת המידה הנ 
אך לא את התנודתיות  , ניתן לשנות את המגמה, י טענת המשפט"עפ

 12 ( תחת מידה שקולה)של תהליך סטוכסטי שברצוננו להפוך למרטינגל 
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7נתבונן בתהליך המוכר משיעור ? מהי משמעות המשפט  :
dSt = μStdt + σStdZt (תהליך תנועה בראונית הנדסית) 

; שאיננה ידועהפרמיית הסיכון בגלל ' קשה למידול'הנכס •
 : ונקבל rי "ואת ריבית חסרת הסיכון ע πי "נסמנה לרגע ע

dSt = (π + r)Stdt + σStdZt (זהו אותו תהליך בדיוק) 
תמחור /אפיון' מונעת'ידיעת פרמיית הסיכון אי , למעשה

במלים  ; rהנכס תוך שימוש בשיעור ריבית חסרת הסיכון 
 : ממגמת התהליך πאת " להסיר"אנו מעוניינים , אחרות

dS ̃t = (μ - π)S ̃tdt + σS ̃tdZt (תהליך שמאפשר תמחור) 
ערך : הבעיהπ (המטרה)כ אינו ידוע לפני מחיר הוגן "בד 
של  ניתן לשנות את התפלגותו, י משפט גירסנוב"עפ, אולם

י ריבית חסרת  "תוחלף ע μהתהליך בעוד מגמתו המקורית 
 μ-ו π" הבעייתיים"ללא צורך באמידת הערכים  rהסיכון 

 dS ̃t = rS ̃tdt + σS ̃tdZ̃t( תמחורשמאפשר תהליך ידוע) 
י "מהוון ע, תהליך חדשr ,13 הנו מרטינגל תחת מידה שקולה 

משפט גירסנוב משלים שני דברים חיוניים ליישום הרעיון: 
תוך הפעלת מבטיח כי המעבר לתהליך חדש אכן אפשרי •

 (פונקציית צפיפות)טרנספורמציה מסוימת על התפלגות 
,  המתאימה למקרה ספציפימציע את הטרנספורמציה •

 שאכן משנה את מגמת התהליך אך לא את התנודתיות
תהליך , י הגדרה"עפ –המשפט מתייחס למרטינגל : 1הערה 

  rכאשר מגמתו של התהליך החדש הנה , אולם; ללא מגמה
 שערך התהליך המהוון מהווה מרטינגלהרי , (חסרת סיכון)

"  פיצול"תהליכים סטוכסטיים אשר ניתנים ל: 2הערה 
"  מרטינגלים למחצה"למרטינגל ועוד תהליך נוסף מכונים 

דוגמאות  ; זוהי הגדרה מופשטת) semimartingalesאו 
 (מרטינגלים-מרטינגלים וסופר-תת: אופייניות רלוונטיות

משפט גירסנוב משנה מידה תוך הפעלת , כפי שנראה להלן
ובכך גורם להסרת   ,טרנספורמציה על התפלגות התהליך

 14 (  כלומר פרמיית סיכון שאינה ידועה)' הלא רצויה'המגמה 

נחזור למסגרת המודל הבינומי, להמחשת פירוש המשפט: 
נניח  ; S(1+d)או  S(1+u) -ויכול להגיע ל Sערך המניה הנו •

 בהתאמה   p-1 -ו pל הנן "הסתברויות פיזיות של הנכעת כי 
;  בפיתוח המודל לא היה שימוש כלשהו בהסתברויות פיזיות•

באופן  , למעשה: משפט גירסנוב מסביר מדועכעת נראה כי 
 את ההסתברויות הפיזיות למנטרלות סיכון' המרנו'סמוי 

 E[R] = up + d(1 - p): תוחלת תשואת המניה, לפי נתון•
 :הנה שונות התשואה, בהתאם להגדרה והתוחלת לעיל•

σ2 = p(u - E[R])2 +(1 - p)(d - E[R])2 = p(1 - p)(u - d)2 
 :י"על המניה נתונה ע( ליחידת תנודתיות) פרמיית הסיכון•

π = (E[R] - r)/σ = [up + d(1 - p) - r]/(u - d) 𝑝(1 − 𝑝) 
 p̃ = (r – d)/(u – d): כאשר הסתברות מנטרלת הסיכון הנה  

 :הקשר הבא בין הסתברות פיזית למנטרלת הסיכוןמכאן •

= (r – d)/(u – d) = p - π 𝑝(1 − 𝑝) p̃ 
15 

= (r – d)/(u – d) = p - π 𝑝(1 − 𝑝) p̃ 
למקרה  נוסחת הטרנספורמציה של מידה קיבלנו , אם כן

 p̃הנקודה החשובה כאן היא שהמידה החדשה; הבינומי
 תלויה בהסתברות הפיזית ובפרמיית הסיכון לכאורהרק 

בשום שלב לא  , כזכור מפיתוח של מודל בינומי, בפועל
,  יתרה מזאת; נעשה שימוש בהנחות לגבי הערכים הללו

 במודל d -ו u תלוי רק בערכים של p̃ערך בנוסחה לעיל 
 כל עודu ו- d ניתן לשנות את המידה הפיזית , הנם נתונים

p  וזה לא ישפיע כלל על המידה מנטרלת הסיכוןp̃ ,  כי כל
 πי שינוי מקביל בפרמיית הסיכון "ע" מתקזז"שינוי כזה 

משפט גירסנוב מבטיח קיומה של , במקרים יותר מורכבים
  ,מודל של תהליך מחיר הנכסטרנספורמציה דומה על סמך 

 ובהנחה כי מחיר הנכס בשוק משקף את פרמיית הסיכון
 מידה מנטרלת הסיכוןp̃ = (r – d)/(u – d)   מגלמת בתוכה

 16 לאפיון מדויק של תהליך מחיר הנכסכל המידע הדרוש את 

במובן " חסר סיכון"הנכס הפך תחת ההתפלגות החדשה ל
פרמיית הסיכון  ; י ריבית חסרת הסיכון"שניתן לאפיינו ע

 כל זאת ללא קשר לאופציות; כבר גלומה בתוך ההתפלגות
י ריבית חסרת  "עלאפיין מניה ניתן , י משפט גירסנוב"עפ

מניה עם  ברור כי אז השילוב של ; תוך שינוי מידה, סיכון
 ניתן לתמחור מיידי (תיק שמשחזר את האופציה) ח"אג

 תוחלת תשואת המניה אינה מופיעה בנוסחת נציין כיS&B  ;
 סטיית תקן מהווה גורם מרכזי בערך האופציה, לעומת זאת

 ואינה יכולה לשקף  מופשטתברור שמסגרת בינומית הנה
משפט גירסנוב מאפשר  ; היבטים חשובים של מצבי אמת

 מעבר להסתברויות מנטרלות הסיכון במקרים מורכבים
חשוב להדגיש את הנקודות הבאות, באשר לשיטה עצמה: 

"  סינטטיות"משפט גירסנוב מאפשר מעבר להסתברויות •
את כל המידע הדרוש  ( באופן סמוי)מגלמות בתוכן אשר 

 :אולם; הסתברויות פיזיות ופרמיית הסיכון -לתמחור 
או הסתברויות פיזיות הנה  /אמידה של פרמיית הסיכון ו•

בעוד אמידת הסתברויות סינטטיות הנה   ,סובייקטיבית
 17 ומביאה תמיד לאותה התוצאה הסופית   אובייקטיבית

  לא נציג את הוכחת המשפט אלא נדגים את יישומו במצב
 (תשואת מניה) תנועה בראונית הנדסית :הרלוונטי עבורנו

 י"כי תנועה בראונית הנדסית נתונה ע( 7בשיעור )ראינו   :
St = S0e

 (α – σ²/2)t + σZt; Zt הנה תנועה בראונית סטנדרטית 
נשתמש ב: הערה- Z  במקוםB ח"למניעת בלבול עם סימון אג 

 מחיר מניה מהוון הנוS0 = Ste
-rt  ותוחלת המחיר תחתP  :

E[Ste
-rt] = S0e

(α - r)t ≠ S0 (נורמלית-תכונת התפלגות לוג   )
⇐ Ste

-rt  איננו מרטינגל תחתP (אם, תת מרטינגל α  >r) 
תהליך ניתן לניבוי :γt = γ = (α – r)/σ ;  כתוצאה משינוי

Z̃t = Zt + 0: המידה
t γsds = Zt + (α – r)t/σ ; ומכאן: 

 St = S0e
 (α – σ²/2)t + σZt  = S0e

 (α – σ²/2)t + σZ ̃t - (α – r)t 
  = S0e

 (r – σ²/2)t + σZ ̃t 

קיימת מידה , י משפט גירסנוב"נציין כי עפQ (השקולה ל- 
P תחתיה , (הפיזיתZ̃t   18 מהווה תנועה בראונית סטנדרטית 
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התפלגות התשואה החדשה הנה:  N[t(r - σ2/2), tσ2] 
 כעת נציין כי עבור כל תקופת זמןt  >u: 

 Ẽ[Ste
-rt|Fu] = Sue-rt Ẽ[e (r - σ²/2)(t - u) + σ(Z ̃t - Z ̃u)] 

                     = Sue-rt e (r - σ²/2)(t - u) + σ²(t - u)/2 = Sue-ru 
 ⇐ Ste

-rt  הנו מרטינגל תחתP̃ (  המשפט בו השתמשנו מציג
 (לשם עקביות P̃ -אנו נשתמש ב; Qטענה כללית עם סימון 

 של  ( התפלגות)אכן ניתן לשנות מידה משפט גירסנוב מבטיח כי
 (ריבית חסרת הסיכון)תהליך כך שלתהליך החדש מגמה רצויה 

 אך זה לא נחוץ למטרתנו   ,המידה עצמהנציין כי לא פירטנו את
 למרטינגלהעיקר הוא ששינוי מידה הופך את התהליך ; הנוכחית

שינוי מידה מתבצע תוך הכפלת הסתברויות פיזיות , טכנית
" Radon-Nikodymנגזרות "בערכים מיוחדים המכונים 

 (בהתפלגויות רציפות dP/dP̃ י"או ע) P /P̃י"המסומנים ע
 מבטיח קיום של נגזרות משפט גירסנובRadon-Nikodym 
19 להלן נמחיש את פירוש המונח במקרה של תנועה בראונית 

המגמה במקרה זה קשור  ( הסרת)שינוי , כפי שהוסבר לעיל
 γt = γ = (α – r)/σ: לשימוש בתהליך הניתן לניבוי הבא

י משפט גירסנוב"עפ ,Z̃t = Zt + 0
t γsds  מהווה תנועה

 P̃ ביחס למידה שקולה( ללא מגמה)בראונית סטנדרטית 
שינוי המידה אשר מביא לשינוי המגמה הרצוי  , טכנית

 :צפיפות' מושג תוך הפעלת הטרנספורמציה הבאה על פ

 
 
דרישה טכנית לביצוע  : הערה 

 תנאי  ל מכונה "הטרנספורמציה הנ 
  ⇐( Novikov condition)נוביקוב  
 אינו משתנה באופן קיצוני γtפירושו הוא כי התהליך  
ל אכן מסיר את מגמת  "הוכחת העובדה כי שינוי המידה הנ

 התהליך כרצוי הנה טכנית ואינה חיונית למטרתנו הנוכחית
  20 מכאן נעבור למשפט נוסף שהוא חיוני עבור שיטת התמחור 

Radon-Nikodym 
derivative  ⇐ 

משפט ייצוג המרטינגלים Martingale Representation) 
(theorem   הנו כלי המקשר בין תהליך מחיר נכס הבסיס

 (כגון אופציה)לבין תהליך מחיר הנכס הנגזר ( כגון מניה)
נניח כי : המשפטXt  הנו מרטינגל ביחס למידהP ,  כלומר

;  (תוחלת שווה לערכו הנוכחי) s  >t: E[Xs|Ft] = Xtלכל 
 "(נטול תנודתיות)"לעולם איננו ערך וודאי  Xtנניח גם כי 

  ;בעיה טכנית של חלוקה באפסהנחה לגבי תנודתיות מונעת •
 תמחור של נכס וודאי אינו דורש שיטות משוכללות, מאידך

י  "עפ ;Pהנו מרטינגל אחר ביחס לאותה המידה  Ytנניח כי  
כך שבזמן   ϕtקיים תהליך אחד ויחיד ניתן לניבוי , המשפט

Yt = Y0 + 0: רציף
tϕsdXs או באופן שקול :dYt = ϕtdXt   

 כלומרYt ניתן להצגה באמצעות אינטגרל איטו ביחס ל- Xt  
 המשפט מבטיח קיום שלϕt ⇔ כמות המניה בתיק השחזור 
התהליך , אם היה מדובר במקרה בדידϕ  היהϕt=ΔYt/ΔXt    

 Xt 21ומכאן ניתן לראות את הסיבה לדרישת תנודתיות חיובית של 

 (ללא הוכחה פורמאלית)להלן נבהיר את משמעות המשפט 
 תחת מידה נתונה  תהליך שהוא מרטינגל המשפט קובע כי

תחת אותה  י תהליך אחר שגם הוא מרטינגל "ניתן לייצוג ע
 (כולל מנטרלת הסיכון, המידה יכולה להיות כלשהי)מידה 

 בהמשך להקבלה בין שיטת התמחור המותאם לסיכון
 :  נציין את הנקודות הבאות ,למסגרת המודל בינומי

הביא לשינוי בערך  שינוי בערך המניה , במודל חד תקופתי•
 תיק גידור שהורכב מאותה המניה ואופציה הכתובה עליה

,  תיק הגידור הורכב באופן שגרם לקיזוז של שני השינויים•
 (התיק הנו חסר סיכון) ערך התיק היה ניתן לניבויכך שסך 

פירוש הדבר הנו , במונחים של משפט ייצוג המרטינגלים•
ערך )י תהליך אחר "ע( ערך התיק)ייצוג של תהליך אחד 

;  (יחס הגידור הידוע מראש)באמצעות ערך מקשר ( המניה
 המשפט מבטיח את קיום השיטה עבור מרטינגלים, ובכן

22 בהמשך נביא הבהרות והקבלות נוספות למודל הבינומי 

 מוכניםשלבים  5ליישום שיטת כעת כל הכלים הנדרשים  ,
 :בסיכום בינייםולפני יישום השיטה נרכז את התוצאות 

,  PDEמטרת השיטה היא תמחור של אופציה ללא פתרון •
  Vt = e-r(n-t)Ẽ[Cn|Ft]ותוצאה סופית הנה נוסחת תמחור 

 (תוחלת מהוונת תחת מידה מנטרלת הסיכון= מחיר הוגן )
תיק מורכב  –תמחור תיק השחזור ההוכחה מסתמכת על •

 את ערך האופציה' משחזר'שערכו , ח"ממניית הבסיס ואג
ולשם   ,"לממן את עצמו"תיק השחזור חייב , י הגדרה"עפ•

 (תהליך שניתן לניבוי)כך חייבים לקבוע את הרכבו מראש 
מבטיח קיומו של תהליך הניתן  משפט ייצוג המרטינגלים •

תהליך המניה לתהליך " מצמיד"המשפט , למעשה; לניבוי
 ותהליך ניתן לניבוי הוא המקשר בין השנייםהנכס הנגזר 

משפט ייצוג המרטינגלים עוסק בתהליכים שהנם  , לבסוף•
אופציה אינם כאלה תחת  /בעוד שמחירי מניה, מרטינגלים

 23 מאפשר שינוי מידה נדרש משפט גירסנוב ; המידה הפיזית

 מ "וע, שלבים אינה שונה מהותית ממודל בינומי 5שיטת
 תחילה נפרט את השיטה בזמן בדיד, להמחיש את הקשר

  המטרה הנוספת היא להגיע לניסוח של מסגרת בינומית
 מקרה מעשי יותר –זמן רציף שיאפשר מעבר למסגרת 

שתחתיה ערכו  ( השקולה למידה פיזית) P̃נמצא מידה : 1שלב 
Dt = Steתהליך מחיר הנכס המהוון של 

-rt  מהווה מרטינגל 
 מצאנו את המידה( 9שיעור )במודל בינומיP̃ : לתזכורת  ,

 :Sdאו  Suמניית הבסיס במודל חד תקופתי הגיע לערכים 
Su = S(1+u)  בהסתברות שקולהp ̃ = (r – d)/(u – d)  
Sd = S(1+d)  1בהסתברות שקולה – p ̃ = (u – r)/(u – d)  

 ל הנה"תחת המידה הנתוחלתו של ערך המניה המהוון: 
     [S(1 + u)/(1 + r)] + × [(r – d)/(u – d)]  

[S(1 + d)/(1 + r)] = S × [(u – r)/(u – d)]  
 הופכת את המחיר המהוון למרטינגל P̃גם במודל בינומי ⇐ 

24 
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הנו תשלום   Vt = e-r(n-t)Ẽ[Cn|Ft] (Cnנציע נוסחה  :2שלב 
 t -הנו מחיר הוגן ב Vtולהלן נוכיח כי ( n -הנכס הנגזר ב

לתזכורת: במודל בינומי הוכחנו כי הנוסחה אכן נכונה  ,
 (:י שער בדיד"היוון ע)להלן תוצאת המודל החד תקופתי 

 
 

והוא   Et = e-rnẼ[Cn|Ft] = e-rtVtנגדיר תהליך חדש  :3שלב 
 P̃התהליך הנו מרטינגל תחת ; ערך מהוון של תיק השחזור

התיק  , לתזכורת :במודל הבינומי השתמשנו בתיק גידור
(  יחידות של מניה ואופציה כתובה אחת h) hS – Cהיה 

 שהבטיח כי התיק יהיה חסר סיכון hומצאנו יחס גידור 
ערך האופציה  ⇐ ח "שווי התיק היה כערך נוכחי של אג

   = C -( ח"ערך נוכחי של אג+ ) hS:  היה בתקופה ראשונה

C = Ẽ[תיק שחזור בפקיעה]/(1 + r) ⇔  לעיל 3נוסחת שלב  
25 

קיים תהליך הניתן   ,משפט ייצוג המרטינגליםי "עפ :4שלב 
   ΔEt = ϕtΔDt: כך ש ϕt( Ft-1 -כלומר מדיד ביחס ל)לניבוי 

יחסהיה " מקשר"במודל בינומי חד תקופתי התהליך ה  
ובמודל הרב תקופתי היחס היה מחייב עדכון  , hהגידור 

 היחס היה למעשה תהליך סטוכסטיכלומר , מדי תקופה
יחס הגידור , בין תקופה לתקופהh   היה מבטיח כי שווי

;  לא יהיה תלוי בתזוזת המניה והאופציההתיק לעולם 
יהיה ניתן  ϕtמשפט ייצוג המרטינגלים מבטיח כי תהליך 

 הדרוש לשחזור ϕtנוכל למצוא כלומר , לניבוי בכל תקופה
התיק   ; ψt = Et-1 - ϕtDt-1נגדיר תהליך ניתן לניבוי  :5שלב 

ח הנו תיק  "יחידות אג ψt -יחידות המניה ו ϕt -המורכב מ
   Vt = e-r(n-t)Ẽ[Cn|Ft]שחזור במימון עצמי בעל ערך הוגן 

 הוכחנו את הנוסחה במודל   ;2טענת הנוסחה משלב זוהי
הבינומי החד תקופתי והרחבנו למודל הכללי את התוצאה  

 P̃י היוון התוחלת תחת "ערך הוגן של אופציה נקבע עלפיה 
26 

השלבים מסתכמת בשלבים הבאים 5שיטת , לסיכום: 
שתחתיה ערכו  ( השקולה למידה פיזית) P̃נמצא מידה  :1שלב 

Dt = Steהמהוון של תהליך מחיר הנכס 
-rt  מהווה מרטינגל 

הנו תשלום   Vt = e-r(n-t)Ẽ[Cn|Ft] (Cnנציע נוסחה  :2שלב 
 (t -ב)הנו מחיר הוגן  Vtולהלן נוכיח כי ( n -הנכס הנגזר ב

והוא   Et = e-rnẼ[Cn|Ft] = e-rtVtנגדיר תהליך חדש  :3שלב 
 P̃התהליך הנו מרטינגל תחת ; ערך מהוון של תיק השחזור

קיים תהליך הניתן  , י משפט ייצוג המרטינגלים"עפ :4שלב 
   ΔEt = ϕtΔDt: כך ש ϕt( Ft-1 -כלומר מדיד ביחס ל)לניבוי 

התיק   ; ψt = Et-1 - ϕtDt-1נגדיר תהליך ניתן לניבוי  :5שלב 
ח הנו תיק  "יחידות אג ψt -יחידות המניה ו ϕt -המורכב מ

   Vt = e-r(n-t)Ẽ[Cn|Ft]שחזור במימון עצמי בעל ערך הוגן 
הנחת היעדר  ל מסתמכת על "נציין כי שיטת התמחור הנ

ערך תיק השחזור לא בהכרח שווה  , אחרת ';ארביטראז
 27 (?במודל בינומי' מהו שיקול הארביטראז)לערך האופציה 

 בה  ,זמן בדידהשלבים במסגרת  5ראינו את יישום שיטת
לצד שימוש במונחים  )קיים דמיון חשוב למודל הבינומי 

 (מתקדמים ומסגרת פורמאלית משוכללת ושיטתית יותר
מטרתנו הסופית הנה יישום שיטת התמחור במסגרת של 

 דבר שאינו מתאפשר במסגרת המודל הבינומי ,זמן רציף
כאשר  , להלן נחזור על עיקרי השיטה בזמן רציף, בהתאם

נורמלי  -המודל המונח עבור תהליך המניה הנו מודל לוג
 (10 -ו 7לפרטים ראו שיעורים , תנועה בראונית הנדסית)
רעיון השיטה אינו שונה מהותית ממה שנעשה בזמן בדיד: 

 י תיק מסוים"עלשחזר את ערך האופציה המטרה היא שוב •
כדי שיוכל לממן  ניתן לניבוי התיק חייב להיות , י הגדרה"עפ•

 (הרכבו מבטיח מראש שחזור של האופציה בעתיד)את עצמו 
י משפט ייצוג  "קיומו של התהליך הניתן לניבוי מובטח ע•

תהליך מחיר המניה  משפט זה גם מקשר בין ; המרטינגלים
 28 (בעזרת אותו התהליך הניתן לניבוי)לתהליך מחיר האופציה 

 נורמלי-מודל לוג, השלבים בזמן רציף 5שיטת להלן עיקרי 
י  "הוכחנו כי בזמן בדיד ערכה ההוגן של האופציה נתון ע 

Vt = e-r(n-t)Ẽ[X|Ft]   
הנו תשלום האופציה בעת פקיעה והתוחלת היא   Xכאשר  

אשר תחתיה  ( Pהשקולה למידה הפיזית ) P̃מידה ביחס ל
 ערכו המהוון של תהליך מחיר האופציה מהווה מרטינגל

 זמן רציף כעת ברצוננו לבחון את שיטת התמחור הזו עבור
;  (יכול לקבל כל ערך חיובי Stכלומר )ומרחב מחירים רציף 

 :כעת ברצוננו לבחון את הטענה הבאה, באופן פורמאלי
 יהיX  י הנכס הנגזר בזמן "המובטח עהתשלוםT ,  המותנה

  T ;FT -ל 0בין   Stהיסטוריה של תהליך , דהיינו) FTבסינון 
 (sigma algebra -" אלגברה-סיגמא"לעתים גם מכונה 

   Vt = e-r(T-t)Ẽ[X|Ft]הנו  t  <T -ב Xאזי ערכו ההוגן של  
 השלבים כמו  5נבחן את הטענה לעיל תוך שימוש באותם

 29 נורמלי  -עבור מודל תשואה לוגבמקרה של זמן בדיד אך 

שתחתיה ערכו  ( השקולה למידה פיזית) P̃נמצא מידה  :1שלב 
Dt = Steהמהוון של תהליך מחיר הנכס 

-rt מהווה מרטינגל 
 כי נדרשנו לקבוע ' פשוטה'עבור זמן בדיד המשימה הייתה

אולם כאשר   ;הסתברות מנטרלת סיכון לכל מסלול המחיר
 הסתברות של כל מסלול ספציפי הנה אפס, הזמן הנו רציף

י "תהליך מחיר המניה נתון עSt = S0e
 (α - σ²/2)t + σZt  

Dt = Ste : מכאן 
-rt = S0e

 (α - r - σ²/2)t + σZt  
נשתמש במשפט  , ל למרטינגל"בכדי להפוך את התהליך הנ

קיימת  , כפי שהדגמנו קודם לכן בהקשר למשפט; גירסנוב
 מידה שמסירה את מגמת התהליך מבלי לשנות תנודתיות

תהליך , כפי שהודגם קודםDt ל הופך למרטינגל לאחר  "הנ
Steואם , Z̃t = Zt + (α – r)t/σהטרנספורמציה 

-rt   הופך
 P̃תחת  rי השער "הרי שהנכס ניתן לאפיון עפ, למרטינגל

 (  החלפת מגמה)חשוב להדגיש כי השינוי בהגדרת התהליך
 30 שינוי של התפלגות התשואה, בפרט, י שינוי מידה"מושג ע
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הנו תשלום   Vt = e-r(T-t)Ẽ[X|Ft] (Xנציע נוסחה  :2שלב 
 t -הנו מחיר הוגן ב Vtולהלן נוכיח כי ( T -הנכס הנגזר ב

עם שינוי קל בסימונים  , אותה הנוסחה כמו בזמן בדיד 
  Et = e-rTẼ[X|Ft] = e-rtVtנגדיר תהליך חדש  :3שלב 

 P̃מרטינגל תחת מידת הסתברות שקולה התהליך מהווה 
התייחסנו למודל בינומי חד תקופתי, בזמן בדיד: תזכורת 

ערך האופציה  ⇐ ח "שווי התיק היה כערך נוכחי של אג 
   = C -( ח"ערך נוכחי של אג+ ) hS: היה בתקופה ראשונה

C = Ẽ[תיק שחזור בפקיעה]/(1 + r) ⇔  לעיל 3נוסחת שלב  
תהליך  : ל אותה משמעות"לטענה הנ, במסגרת זמן רציף

 ,P̃הערך המהוון של תיק השחזור מהווה מרטינגל תחת 
 rבקצב " צומח( "לפני ההיוון)התיק עצמו כלומר ערך 

 הוכחה פורמאלית עבורs  >0 בזמן רציף   :Ẽ[Et+s|Ft]     
= Ẽ[e-rTẼ[CT|Ft+s]|Ft] = e-rTẼ[CT|Ft] = Et      

31 

קיים תהליך הניתן   ,משפט ייצוג המרטינגליםי "עפ :4שלב 
 dEt = ϕtdDt: כך ש ϕt( -Ft -כלומר מדיד ביחס ל)לניבוי 

עם שינוי קל בסימונים  , שוב אותה הנוסחה כמו בזמן בדיד 
התיק  ;  ψt = Et - ϕtDtנגדיר תהליך ניתן לניבוי  :5שלב 

ח הנו תיק  "יחידות אג ψt -יחידות המניה ו ϕt -המורכב מ
   Vt = e-r(T-t)Ẽ[X|Ft]שחזור במימון עצמי בעל ערך הוגן 

בזמן : נציין כי מעבר לזמן רציף משנה את נוסחת התהליך
אין תקופה  וכעת , ψt = Et-1 - ϕtDt-1בדיד הנוסחה הייתה 

 עדיין ניתן לניבוי( ϕt, ψt)אך התיק  ,במובן בדיד" קודמת"
שימו לב כיצד מורכב התיק :ϕt  לקיזוז שינוי  )יחידות מניה

 והיתר מוחזק במזומן( כמוסבר בהמשך, במחיר האופציה
היה נראה כלהלן הגידורתיק  , במודל בינומי חד תקופתי: 

 = B/(1+r)  hS - C(B  =מזומן בתום תקופה/ח"ערך אג) 
החזקנו כמות מניות , בתחילת התקופהh  כזו שכל שינוי

 r 32התיק יצמח בקצב כ "כך שבסה C -ילווה בשינוי ב S -ב

 כלהלן, ותיק הגידור ייראה בהתאם רציףכעת הזמן הנו: 
 = Be-rT  ϕtS - C(B  =מזומן בפקיעת אופציה/ח"ערך אג) 
  שחזורההבדל בין מסגרת בינומית לנוכחית הוא בתיק  

 ϕtS - Be-rT  C =: י העברת אגפים"שמתקבל ע ,גידורולא 
אזי כל , אם נוכל בכל רגע להחזיק בכמות נכונה של המניה

ערך  = השינויים בערך התיק יהיו במימון עצמי וסך ערכו 
 ?של המניה' הנכונה'מהי הכמות : השאלה היא; האופציה

 בפרט  , (10שיעור )התשובה נובעת ישירות מהגדרת יווניות
הנובע משינוי   ,השינוי במחיר הנכס הנגזר –דלתא הגדרת 

 (Δלנוסחת  10ראו שיעור )קטן מאוד במחיר נכס הבסיס 
אם , באופן כלליSt אזי  , הנו מחיר נכס הבסיס שהוא סחיר

ϕt = Δ = ∂V(t, St)/∂S  , כאשרVt = e-r(T-t)Ẽ[X|Ft]   
 סך של  0אם נשקיע בזמןV0  לפי(ψt;ϕt )ותמיד נחזיק ב- 

ϕt אזי תמיד נחזיק בתיק  , יחידות המניה והיתר במזומן
כ המונח  "בד)' גידור דלתא'מעין ⇔ השקול לנכס הנגזר 

 33 (משמש לציון גידור מפני סיכון ולא שחזור של נכס אחר

 נכס נגזר השלבים מאפשר תמחור של  5יישום של שיטת
  Vt = e-r(T-t)Ẽ[X|Ft]הנוסחה ; שבבסיסו נכס אחר כלשהו

 ומאפשרת חישוב מחיר הוגן עבור הנכס הנגזר כלליתהנה 
 תמחור נכס נגזר  ;לא חייב להיות אופציהנציין כי הנגזר

,  תשלום הנכס הנגזר בפקיעה – Xהגדרת ספציפי מחייב 
 P̃שקולה וחישוב התוחלת המתאימה להגדרה תחת מידה 

 במקרה של אופציית רכש(call )  על מניה שאינה משלמת
(  דהיינו במקרה של מודל בלק ושולס הסטנדרטי)דיבידנד 

 X = max(ST – K, 0): התשלום בפקיעה מוגדר כלהלן
 פיתוח של נוסחת השלבים מאפשרת  5שיטתS&B,   אותה

י בלק ושולס תוך פתרון "הנוסחה אשר במקור פותחה ע
 (10שיעור , PDE S&B)משוואה דיפרנציאלית חלקית 

 ונדגיש כי אותה נוסחת  ( מקוצר)להלן נציג פיתוח מתמטי
S&B  צורך בפתרון של מתקבלת כאן ללאPDE; כמו כן ,

הרחבת השיטה מביאה לנוסחת תמחור עבור אופציה על  
 34 (Garman-Kohlhagenנוסחת )מניה שמשלמת דיבידנד 

 פיתוח נוסחתS&B  (:הצגה מקוצרת)בשיטת המרטינגלים 
  C0 = e-rTẼ[X|Ft] = e-rTẼ[max(ST – E, 0)]: המטרה 
התפלגות התשואה השקולה הנה : N[t(r - σ2/2), tσ2]  

ST = S0e: ולכן
 (r – σ²/2)T + σ√TZ    כאשרZ ~ N(0,1) 

ניתן לרשום את נוסחת המטרה לעיל באופן הבא, מכאן: 
 
 
 
 
 
 
 
 לנוסחה המוכרת של בלק  מביא ( עליו נדלג)פתרון מתמטי

 35 (נטולת דיבידנד)לתמחור אופציית רכש אירופאית ושולס 

פונקצית צפיפות 
 סטנדרטית-נורמלית

ומרכיב  rתהליך בעל מגמה 
 Zסטנדרטי -דיפוזיה נורמלי

+ משפט גירסנוב 
 ייצוג המרטינגלים

 גישת  )נסכם את עיקרי גישת התמחור מנטרל הסיכון
 (:בהקשר לתמחור אופציות)בתרשים הבא ( מרטינגלים

36 

 ערך האופציה: מטרה
 פרמיית סיכון: בעיה

נהפוך את תהליך המחיר של  
י "מניית הבסיס למרטינגל ע

 (נטרול הסיכון)שינוי מידה 

ממניה  '' תיק שחזור''נרכיב 
השקול לאופציה בכל  , ח"ואג

 רגע וגם הוא מהווה מרטינגל

= מרטינגל )ערך תיק שחזור 
תוחלת תחת מידה מנטרלת 

 ערך אופציה הוגן    ( = הסיכון

משפט גירסנוב  
 (שינוי מידה)

משפט ייצוג  
 המרטינגלים

עיקרון היעדר 
 'ארביטראז
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 או באופן כללי תמחור מותאם לסיכון, השלבים 5שיטת ,
,  "גישת מחירי המצבים"להצגה חלופית המכונה ניתנים 

  state price/stochastic discounting approachאו 
 (למודל בינומי 5ראו הערה , 9עיקרי הרעיון הוצגו בשיעור )
להסבר הגישה נתבונן שוב בתנועה בראונית הנדסית: 
 תחת מידה פיזיתP :dSt = St(αdt + σdZt) 
 תחת מידה שקולהP̃:  dSt = St(rdt + σdZ̃t)   

  dZ̃t = dZt + γdt, γ = (α – r)/σ: כאשר 
 (  שלא נוכיח אותה כאן)משפט גירסנוב מביא למסקנה

של נכס  תשלוםכך שעבור כל  ηtתהליך מיוחד לפיה קיים 
 :מתקיים( FT -ולכן מדיד ביחס ל Tהמתבצע בזמן ) Xנגזר 

 
 
 התהליך , לעילתנועה בראונית הנדסית במקרה שלηt הנו  :

ηt = e-γZt - γ²t/2 (ניתן להראות כי התהליך הנו מרטינגל) 37 

תוחלת 
 מותאמת

תוחלת 
 רגילה

נגדיר כעת תהליך הבא :At = e-rtηt 

שבגישת התמחור  , T -הפוקע במחיר הנכס הנגזר אזי  
 ,Vt = e-r(T-t)Ẽ[X|Ft]י "המותאם לסיכון היה נתון ע

 :י"ע (פיזיתתחת התפלגות  )יהיה נתון בגישה החדשה  
 
 
 תהליךAt  מחיר מצב"מכונה "(state price ,  או במקורות

 state price deflator, state price density:שונים גם
 pricing kernel, stochastic discount factorועוד) 

 At הנו תהליך סטוכסטי שקשור לנכס( דרךηt) ,  אולם כזה
שינוי של ערכי  תוך  ,תחת התפלגות פיזיתשמאפשר תמחור 

 הנגזר האפשריים בפקיעה ולא הסתברויות הערכיםהנכס 
 ולא במהות השיטה  שתי הגישות שונות רק באופן ההצגה

 ועל כן תוצאות התמחור תהיינה זהות תחת שתי הגישות  
38 

גישת מחירי המצבים  : במונחים שהוצגו בתחילת השיעור
התאמת הערכים הסופיים במקום הסתברויות  מאפשרת 

( לערכים' עברה'טרנספורמציה שהופעלה על הסתברויות )
($100×½ + $200×½)/(1.1) = ? < $136.36 

 
 
על כל ערך סופי , במקרה הבדיד המובא לעיל להמחשה

  state-pricesאלו הם ; ייחודי" מחיר מצב"אפשרי יופעל 
 ”Arrow-Debreu securities”או מחירי המצבים של 

ע "ני, י הגדרה"עפArrow-Debreu   הנו נכס אלמנטארי
שמשלם לבעליו יחידת מטבע אחת בנקודת זמן עתידית  

 ואינו משלם דבר אחרת, אם מתממש מצב מוגדר מראש
בשוק שלם ובהיעדר ארביטראז, בגישת מחירי המצבים  ,'

את מחירי המצבים מתוך המחירים של נכסי " לחלץ"ניתן 
 ולחשב באמצעותם מחירים הוגנים לנכסים נגזרים הבסיס

39 

ניתן לחשב את ערך הנכס ההוגן  " מנטרלי סיכון"בהינתן ערכים 
 י ריבית חסרת הסיכון  "תוך היוון של תוחלת הערכים החדשים ע

X Y 

ע נגזרים"הכרנו בשתי גישות שונות לתמחור ני, לתזכורת: 
"  עקיפה"שיטה  -( לעיל)גישת התמחור המותאם לסיכון 1.

 פשוטה רעיונית אך גם כרוכה בסוגיות לא טריוויאליות
הישירה הבוחנת את הקשר בין נכס נגזר לנכס  PDEגישה 2.

הקשר  " )מתמטית טהורה"הדרך הזו הנה יותר  ;הבסיס
 (מוצג כפונקציה שהיא משוואה דיפרנציאלית סטוכסטית

שקילות  מוכיח את ( שלא נעסוק בו) Feynman-Kacמשפט •
 לתכונות התהליך PDEתוך המחשת הקשר שבין  ,הגישות

 דרך תיקי  )בתמחור עקיף ההבדל בין הגישות הללו הוא
 (פונקציה כקשר מפורש) ישירלעומת ( שחזור ומרטינגלים

אך , ב"הגישה הישירה אינה משתמשת במרטינגלים וכיו
 (PDEבפרט פתרון של )כרוכה בסוגיות מתמטיות אחרות 

  דרך פתרון עקיפה ומונחים שקשורים בה מאפשרים גישה
,  ישימותה מוגבלת לעתים ;שחושפת את מנגנון התמחור

 40 'מיקרו'אך לזכותה עומדת נגישות ואפשרות ניתוח ברמת 

 נראה כי גישת ההתאמה לסיכון מוצאת שימוש אף מעבר
חילוץ מחירי המצבים ממחירי  : לתמחור הנכסים הנגזרים

מאפשר תמחור נכסי בסיס  ( מטלה קלה יחסית) אופציות
 (ע נגזרים"כ קשה בהרבה מתמחור ני"אשר תמחורם בד)

הגישה הישירה מניחה מחירים של נכסי הבסיס  , מאידך
 ומשתמשת בהם לתמחור של הנכסים הנגזרים כנתונים

 בין אם   ',בעיקרון הארביטראזשתי הגישות משתמשות
להרכבת תיק שחזור או להרכבת תיק חסר הסיכון אשר  

משמש לניסוח משוואות דיפרנציאליות המקשרות בין 
 (PDE S&B)ע נגזר "שינויים בנכס הבסיס לשינויים בני

העיקרון מיושם בפוזיציה, מבחינה טכניתdelta neutral   
המהווה מצב שבו השינויים במחיר נכס הבסיס מאוזנים  

 י השינויים במחיר האופציה הכתובה על הנכס"בדיוק ע
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לסיכום ההשוואה בין שתי גישות התמחור: 
 ששתי הגישות הן שקולות  ניתן להראות באופן פורמאלי

 (אם שתיהן ניתנות ליישום)וחייבות להביא לתוצאה זהה 
 בגישתPDE (משוואות דיפרנציאליות )  בשלב מסוים יש

 בגישת המרטינגלים אין צורך בכך ;את הפתרון" לנחש"
 גידור /אסטרטגיית שחזורמצביעה על גישת המרטינגלים

 (PDEבגישת  שנדרשתגידור /לעומת אסטרטגיית שחזור)
 שהוא  כל תהליך גישת המרטינגלים ניתנת ליישום עבור

 לא תמיד ישימה PDEוגישת , (7שיעור ) Ft -מדיד ביחס ל
גישת ה, מאידך- PDE  ומהירה יותר וניתנת הנה ישירה

 (ולכן אולי גם פשוטה יותר להבנה)לפרשנות יותר מיידית 
שניתנת   תוחלתגישת המרטינגלים מסתמכת על , עם זאת

 במקרים רבים להערכה אנליטית או חישוב נומרי מיידי
שעשויים להפוך  לשתי השיטות יתרונות וחסרונות , אם כן

 42 כתלות בנסיבות   , עדיפה יותר או פחות/אחת מהן לישימה


