
 
 

 
 

 2018 אפרילב 8

 

 הערכת שווי אופציות :מנהל סיכונים פיננסייםשל הערה 

. גרמן q( הרחיב את מודל בלק אנד שולס עבור מקרה של מניה המשלמת תשואת דיבידנד רציפה, 1973מרטון )

( מרחיבים את הנוסחה למט"ח, כאשר הם מפרשים מחדש את תשואת הדיבידנד הרציפה 1983וקולהאגן )

 מודל גרמן וקולהאגן., במה שמכונה *q=rבית הזרה חסרת הסיכון כשיעור הרי

Se -ב Sמודל מרטון מחליף את 
-r*T .( שווי אופציית הרכשCallהינו ): 

   *
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r T rTc Se N d Ke N d   

 מעניין יהיה 'להשאיף לגבול' את נוסחת בלק אנד שולס

   1 2

rTc SN d Ke N d  

. Kהינו גבוה יותר מאשר  Sדהיינו, כאשר מחיר נכס הבסיס  ככל שהאופציה נכנסת עמוק יותר לתוך הכסף,

והשווי של אופציית  1 -שואפים ל N(2d) -ו N(1dהופכים לגדולים מאוד והפונקציות ) d2 -ו d1במקרה שכזה, 

 -( יטה אז לCallהרכש )

  *r T rTc S K Se Ke    

שקולה  מוק 'בתוך הכסף'שהיא נוסחת הערכת השווי עבור עסקת אקדמה. אופציית רכש המצויה ע

בעסקת אקדמה, מאחר ואנחנו  Longלפתיחת פוזיציית  ,מכל הבחינות הכלכליות המהותיות ,אפקטיבית

 כמעט בטוחים שנממש.

ההבדל  (.Futuresעבור אופציות על עתידיות ) (1973מיישם את הנוסחה של מרטון ) (1976המודל של בלק )

הרעיוני היחיד שבין שני המודלים הללו נעוץ בתשלום ההכנסה של המכשיר המהווה את נכס הבסיס של 

ת על המכשיר המזומן. מאידך, עבור האופציה. עבור אופציה על מזומן, ההכנסה היא הדיבידנד או הריבי

עתידית, הרי זרם ההכנסה השקול מבחינה כלכלית הינו שיעור הריבית חסרת הסיכון. האינטואיציה היא 

שניתן לראות בעתידית כפוזיציה בנכס הבסיס כאשר המשקיע 'שם בצד' סכום מזומן בגובה הערך הנוכחי של 

F. 



 
 

 
 

 משתמעת הינה שיעור הריבית חסרת הסיכון.למעשה, עבור אופציה על עתידית, ההכנסה ה

)הציטוט השוטף של עתידית(  F -)השווי השוטף של נכס הבסיס( ב S, אנו פשוט מחליפים את עבור מודל בלק

)שיעור הריבית  r -)התשואה על נכס הבסיס או שיעור הריבית הזרה חסרת הסיכון( ב *rוגם מחליפים את 

 המקומית חסרת הסיכון(. 

 בלק להערכת שווי אופציות על עתידיות הינו:המודל של 

   1 2

rTc FN d KN d e    

 .האקטואריה הפיננסית ה בתחומיהשונות של הלשכ ההסמכה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה

 
 

                                                                                  

                                                  

 

 

 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל מנכ"ל


