
 

 

   

 

 
 

אסטרטגיות מסחר : שווקים ומוצרים פיננסיים
 בסדרה 9מאמר מס' /  באופציות

 

 מאת: רועי פולניצר
 

של פרופילי תזרים  סוחרים ומשקיעים משתמשים באסטרטגיות מסחר מבוססות אופציות על מנת ליצור מגוון רחב

(payoff אסטרטגיות אלו מאפשרות לתפוס פוזיציות בהתבסס כמעט על כל ציפייה אפשרית בדבר מחיר נכס הבסיס על .)

 פני משך חיי האופציות. מאמר זה מתאר את אסטרטגיות המסחר באופציות הנפוצות ואת יישומן.  

 

ן על מנת לייצר פרופילי תזרים שונים. אסטרטגיית מכר הגנתית ניתן לשלב בין אופציות על מניות לבין מניות הבסיס שלה

(protective put( משלבת בין פוזיציית יתר )Long .באופציית מכר הנמצאת "בכסף" לבין פוזיציית יתר במניית הבסיס )

צאת בבעלות ( באופציית רכש על מניה שנמShort( כרוכה בפתיחת פוזיציית חסר )covered callאסטרטגיית רכש מכוסה )

 כותב האופציה.

 

 bull)קונה מרווח שורי מי ש אסטרטגיות מרווח משלבות בין אופציות מאותו סוג על מנת ליצור פרופילי תזרים שונים.

spread ) בתוך הכסף". עם  פקעשמחיר המניה יעלה ושאופציית הרכש שנרכשה תלמעשה באמצעות אופציות רכש מצפה"

 מניה יעלה מעל למחיר המימוש של אופציית הרכש שנכתבה "מחוץ לכסף".זאת, הקונה לא מאמין שמחיר ה

 

ירכוש את אופציית הרכש עם מחיר המימוש הגבוה באמצעות אופציות רכש ( bear spread)י דובמרווח סוחר שמעוניין ב

פילת מחירי יותר וימכור את אופציית הרכש עם מחיר המימוש הנמוך יותר. אסטרטגיה זו נבנית על מנת להרוויח מנ

המניה )קרי, אסטרטגיה דובית(. כאשר מחירי המניה נופלים, הרי שהמשקיע שומר על הפרמיה שקיבל מכתיבת אופציית 

 הרכש, בניכוי הפרמיה ששילם בגין אופציית הרכש שנרכשה. 

 

. מרווח קופסא ( הינו שיטה קיצונית לנעילת שווי. הרווח השקלי ממרווח קופסא הינו קבועbox spreadמרווח קופסא )

 באמצעות אופציות מכר. הינו שילוב של מרווח שורי באמצעות אופציות רכש ומרווח דובי
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או מרווח אופקי( נוצר באמצעות שילוב בין שתי אופציות עם אותו מחיר מימוש אך עם calendar spread ) מרווח קלנדרי

 מועדי פקיעה שונים.

 

למעשה מהמר על כך שמחיר המניה ישאר קרוב למחיר המימוש של אופציות ( butterfly spreadמי שקונה מרווח פרפר )

 הרכש שנכתבו. עם זאת, ההפסד שקונה מרווח הפרפר עלול לספוג אם וכאשר מחיר המניה חורג מרמה זו איננו גדול.

 

 במרווח אלכסוני, לאופציות יש הן מחירי מימוש שונים והן מועדי פקיעה שונים. 

 

 ממרווח שורי באמצעות אופציות רכש: רווחה

    00,0max,0max HLHTLT CCXSXSהרווח 
 

 

 ממרווח דובי באמצעות אופציות מכר: רווחה

    00,0max,0max LHTLTH PPSXSXהרווח 
 

 

 ממרווח פרפר: רווחה

      000 2,0max,0max2,0max HMLHTMTLT CCCXSXSXSהרווח 
 

 

 אסטרטגיות קומבינציה משלבות בין אופציות מכר לאופציות רכש על מנת ליצור אסטרטגיות תזרים שונות.

 

פוזיציית יתר באוכף )או רכישת אוכף( נוצרת על ידי רכישת אופציית רכש ואופציית מכר עם אותו מועד מימוש ואותו 

 מועד פקיעה. יש לשים לב כי אסטרטגיה זו משלמת אך ורק כאשר מחיר המניה נע לאחד מהכיוונים )ולא עומד במקום(.

 

מה שמוביל לכך ציה הנרכשת היא קצת מחוץ לכסף, אסטרטגיית שוקת דומה לאסטרטגיית אוכף פרט לכך שהאופ

 שוקת זולה יותר מאסטרטגיית אוכף. שאסטרטגיית
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 שווי פנימי
מספק שירותי הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים  שווי פנימימשרד הערכות השווי 

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

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

 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.

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 י מוחשיים בעסקאות מקרקעיןהערכות שווי בנושא נכסים בלת

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

 (.IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל )כמנכ"ל ויו"ר לשכת מעריכי השווי 
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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  הוועדה. רועי משמש גם כיו"ר IAVFAגילויי הדעת של הפרקטיקנים שקובע את 

וועדת ) קוח וניהול הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסייםהמסים בישראל לביצוע, פי

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

 אשקלון ובמוסדות אקדמיים שונים.

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

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

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

( מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים CRMומחה לניהול סיכונים )(, כמIAVFAוהאקטוארים 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 -בשניהם ציוניו דורגו באחוזון ה

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

-באקטואריה באוניברסיטת חיפה ובוגר קורסים מתקדמים במתמטיקה ומימון לתואר שני בכלכלה באוניברסיטת בן

 גוריון.
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