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"מאת  " אופציות וחוזים עתידיים: ף"שוק מעו
א  "ע בת"ר רפאל אלדור בשיתוף הבורסה לני"ד
 (ומעלה 1997משנת  4מהדורה , דפוס עליה)

 

 “An Introduction to Derivatives” by Don 
M. Chance, 3rd ed., 1995 [ מומלץ –רשות ]  
 

 “Derivatives: Valuation and Risk 
Management” by David A. Dubofsky & 
Tomas W. Miller, 2003  [ מתקדם –רשות]  
 

 מרמת מתחילים עד מתקדמים, מבחר רחב של ספרים   ... 
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ף כלליות"שאלות מעו: 
 

ע נגזרים ולמה משמשים"מהם ני 

ע נגזרים קיימים"אילו סוגים של ני 

ע נגזרים שונים"מהם הקשרים בין ני 

ף לבין שוק נכסי הבסיס"מהו הקשר בין שוק מעו 
 

שאלות בנושא אופציות: 
 

מהן אופציות ולמה משמשות 

התכונות הבסיסיות של אופציות 

אופן תמחור אופציות בעולם מופשט 

אופן תמחור אופציות בעולם המציאות 
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 יננסייםופתידיים עכשירים מ – ף"מעו

 DERIVATIVES -ע נגזרים "ני

 OPTIONS -אופציות 

FORWARDS FUTURES 

SWAPS 

 FUTURE CONTRACTS -חוזים עתידיים 

עיקריים של מכשירים פיננסיים ועתידיים תפקידים: 
 

חלוקה מחדש של סיכונים ופיזורם היעיל 

גילוי מידע כלכלי והעברתו למשקיעים 

שכלול כללי של שוק ההון 
 

ע נגזרים מאפשר  "קיומם של סוגים שונים של ני
הפעולות המתאימות  למשקיע לבחור ולבצע את 

 ביותר לתוכניותיו בהתאם להעדפותיו האישיות

 הצורך העיקרי במכשירים עתידיים מקורו בכך
 בסביבה לא וודאית  שהמשקיעים נאלצים לפעול 

בהיעדר סיכונים אין כל צורך בניירות ערך נגזרים 
5 

ספציפי למכשירים פיננסיים ועתידיים-שם טכני –  

 ניירות ערך נגזרים
 

ע "מערכו של נכס או ני( 'נגזר')ע נגזר נובע "ערכו של ני
 underlying asset –נכס הבסיס המכונה , אחר

על גובה ' התערבות'ע נגזר מהווה מעין "כל ני, למעשה
קיים  , אולם; המחיר של נכס הבסיס שישרור בעתיד

 -והוא בכך ש ,ע נגזר לבין הימור"הבדל מהותי בין ני

אלא פועל  ,ף אינו יוצר סיכונים חדשים"המסחר במעו
וזאת  , לטובת חלוקתם מחדש של הסיכונים הקיימים

,  לעומת הימורים שיוצרים סיכונים שלא היו קיימים
 (או למטרות בידור/ו)מתוך שאיפה להפקת רווחים 
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  חלוקה מחדש של סיכונים מאפשרת לפועלים בשוקי
תוך נטילת  להפיק רווחים  ,לנטרל סיכוניםף "מעו

 לנצל טעויות בתמחור השוקסיכונים או לעתים 

ף"קיימים שלושה סוגים של משקיעים במעו  : 

המשקיעים השואפים לנטרל (: hedgers)מגדרי סיכון 1.
 "( ביטוח)"סיכונים בלתי רצויים ומוכנים לשלם על כך 

המשקיעים השואפים  (: speculators) ספקולנטים2.
 להפקת רווחים תוך נטילת סיכונים באופן אסטרטגי

משקיעים שמפעילים (: arbitrageurs) רים'ארביטראז3.
אסטרטגיות שונות להפקת רווחים ללא נטילת סיכון 

 (  תוך ניצול טעויות בתמחור, בפרט)וללא השקעה 
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2 -ו 1כ בהקשר לסוגים "השימוש באופציות מודגם בד  ,
ף "כאשר מסחר במעו, כלומר מגדרי סיכון וספקולנטים

 העברת הסיכונים מהראשונים לאחרוניםנועד לאפשר 

 הצגה נוחה  ניתוח הצרכים של שני סוגי המשקיעים הללו מאפשר
 ע נגזרים"תכונות בסיסיות ומאפיינים עיקריים של ני, של הגדרות

תפקיד חשוב לא  , רים'ארביטראז, לסוג השלישי, עם זאת
וזאת כמובן  )שמירה על יעילות השוק בטווח ארוך : פחות

 (שאיפה להפקת רווחים, דהיינו, ממניעים אישיים בלבד

של  הוכחה שיטתית ל מאפשר "ניתוח הזדמנויות המשקיעים הנ
 (מ"במצבי שו)ע נגזרים "יחסים שונים ביסודות התמחור של ני

  קיום כל שלושת סוגי המשקיעים שתוארו מהווה תנאי
 ף בפרט"חיוני לתפקודו היעיל של שוק ההון בכלל ומעו

8 

ע נגזרים מסוגים עיקריים בלבד"בהמשך נתמקד בני  ;
ע נגזרים מכונים לעתים  "שאר ני, באופן כללי ומופשט

אלו מהווים  ; "(אופציות אקזוטיות"או )ע אקזוטיים "ני
 ע בסיסיים שונים"למעשה תערובת או הצלבה בין סוגי ני

 

ונסחרים מדי  מאוד נפוצים ע אקזוטיים הנם "ני, בפועל
(  OTC)ע והן מעבר לדלפק "יום הן בבורסות עולמיות לני

 ע בסיסיים"הבנתם מחייבת הבנת ני; בהיקפים עצומים
 

אופציה על חוזה עתידי  –ע אקזוטי נפוץ "דוגמא לני
או   option on futuresהמכונה ) futuresמסוג 

 הגדרותמכאן נעבור ל; (futures optionלחלופין 
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ע נגזר "ני(derivative ) הנו חוזה פיננסי אשר ערכו
,  ע אחר"מחירו של נכס או ני( -ולכן תלוי ב) -נגזר מ

י  "עפ(. underlying asset)נכס הבסיס המכונה 
ע נגזר משתנה עם שינוי במחיר  "ערכו של ני, הגדרה

 (אך יכול גם להשתנות מסיבות אחרות)נכס הבסיס 
 

 חוזה עתידי(future contract )מסוג futures   או
forwards   מהווה הסכם בין שני צדדים למסירה

ההסכם מחייב את שני  . עתידית של נכס הבסיס
 'כמות וכד, מחיר, הצדדים וקובע מועד העסקה

 

 חוזה עתידי מסוגswap   מהווה הסכם בין שני צדדים
ההסכם מחייב את  . להחלפת זרמי תשלומים עתידיים

 שני הצדדים וקובע מועדים ואופן קביעת התשלומים
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 אופציה(option )המקנה  , מהווה חוזה בין שני צדדים
י "עפ)לקנות או למכור ( אך לא חובה)למחזיק בו זכות 

או עד מועד מסוים   -ב, את נכס הבסיס( סוג האופציה
החוזה מחייב את הצד  ; במחיר שנקבע מראש, (ל"כנ)

י "לעמוד כצד שני לעסקה עפ( כותב האופציה)המוכר 
 (המחזיק באופציה)דרישתו של קונה האופציה 

 

י"אופציות מתחלקות לסוגים עפ, בהתאם להגדרה: 
 

 האם לרוכש  : שבבסיס האופציהאופי העסקה
 האופציה זכות לקנות או למכור את נכס הבסיס

האם ניתן לממש את הזכות במהלך   :מועד ביצוע
 או במועד הנקוב בלבד, תקופה מוגדרת עד למועד
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להלן החלוקה לפי אופי העסקה ומועד ביצוע: 
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 ניתנת למימוש עד למועד מוגדר מראש אמריקאיתאופציה 

 ניתנת למימוש במועד מוגדר מראש בלבד אירופאיתאופציה 

 מקנה זכות לרכוש את נכס הבסיס במחיר נתון רכשאופציית 

 מקנה זכות למכור את נכס הבסיס במחיר נתון מכראופציית 

OPTION 

AMERICAN 

EUROPEAN PUT - מכר 

CALL - רכש 

 מועד העסקה סוג העסקה
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  קיימת שורה של הבדלים טכניים בין אופציות לחוזים
 :  אולם שני ההבדלים הבאים הנם מרכזיים, עתידיים

 

,  לעסקהשני הצדדים חוזים עתידיים מחייבים את 1.
כותב  )בעוד האופציות מחייבות רק את הצד המוכר 

 (המחזיק באופציה)לא את הצד הקונה ו, (האופציה

לא מתבצע כל מכירה של חוזה עתידי /בעת קנייה2.
;  למעט תשלומי עמלות והפקדת ביטחונות ,תשלום

מתבצע  , מכירה של אופציה/בעת קנייה, לעומת זאת
 מהקונה למוכר( הפרמיה)תשלום של מחיר האופציה 

 קביעת פרמיה הוגנתמטרתו של תמחור אופציה היא  ,
מחיר  בעוד מטרתו של תמחור חוזה עתידי היא קביעת 

 הבדלים בין שני המונחים יפורטו בהמשך ;עתידי הוגן
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 מבין חוזים עתידיים מסוגים עיקריים(forwards  ,
futures ,swaps) , החוזים מסוגforwards   הנם

 במובן מסוים שמייד נפרט ,הבסיסיים ביותר
 

 חוזי ההבדל ביןfutures ו- forwards הנו הבא: 

 חוזה עתידי מסוגforwards  בעל צורה  מהווה הסכם
חוזה עתידי  ; למסירה עתידית של נכס הבסיס חופשית

בעל  forwardsמהווה למעשה חוזה  futuresמסוג 
 (ע"י הבורסה לני"שנקבעת לרוב ע)צורה סטנדרטית 

  להלן נדגים את אופן השימוש בחוזים עתידיים מסוג
forwards  יצירת חוזה עתידי סינתטי מסוג  המאפשר

futures  אוswaps – החוזה מסוג  , ולכן במובן הזה
forwards ע הבסיסי יותר מבין השלושה"מהווה ני 
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 בכדי ליצור חוזה מסוגfutures  באמצעותforwards ,
 :באופן הבא, חד יומיים עוקבים forwardsניקח סדרת 

15 

עבור חוזי : הסברforwards , מתבצע ביום  מימוש הרווחים
מימוש הרווחים   futuresעבור , לעומת זאת; ביצוע העסקה

בשיטת  )עד לתום החוזה , חיי החוזה מתבצע מדי יום לאורך
mark(ed) to market  אוdaily resettlement) ;  לכן כדי

סדרת  ניקח , futures -ליצור סדרת זרמי מזומנים שקולה ל
בהמשך השיעור נחזור   .חד יומיים עוקבים forwardsחוזי 

 ל"לנקודה זאת ונדגים את שיטת ההתחשבנות היומית הנ

forwards חד יומי 

 תלת יומי futuresחוזה 

forwards חד יומי forwards חד יומי 

 בכדי ליצור חוזה מסוגswap  באמצעותforwards ,  ניקח
 :עם מועדי ביצוע עסקה עוקבים forwardsתיק של חוזי 
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חוזה : הסברswap תזרים  , למשל, מהווה הסדר שלפיו
',  מועבר לחברה ב' א מזומנים הנובע מהשקעה של חברה

בגלל שינויים  . 'בתמורה לתזרים הנובע מהשקעתה של ב
בכל תקופה אחת החברות  , או בשערי ריבית/במחירים ו

כאילו   –והשנייה מפסידה , מרוויחה כתוצאה מן ההחלפה
 "רב שלבי"שהוא  forwardsחוזה מסוג קיים בין החברות 

forwards תלת יומי 

 תלת שלבי swapחוזה 

forwards דו יומי 

forwards חד יומי 

 חוזים מסוגswaps ( עסקאות החלפה"המכונים גם  )"
י שני הצדדים  "התשלומים ע :רב שלבייםהנם חוזים 

 במועדים נקובים מראש בחוזה, מתבצעים מספר פעמים
 

 החוזים מסוגswaps אינם נסחרים בבורסותכ "בד,  
אלא נכרתים ומתבצעים בין הצדדים המעוניינים בהם  

 (כ בנק או מוסד פיננסי גדול אחר"בד)באמצעות מתווך 
 

עסקאות ההחלפה הנפוצות ביותר כוללות: 
 

 (בין ריבית משתנה לקבועה, למשל)החלפה בין ריביות 1.

 (ח למטבע המקומי"כגון בין מט)החלפה בין מטבעות 2.

בין  , למשל)החלפה בין הצמדות למדדי שוק שונים 3.
 (הצמדה לדולר לבין הצמדה למדד המחירים לצרכן
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 מהוות אחד  החלפה בין שיעורי ריבית שונים עסקאות
 swapsהסוגים הנפוצים ביותר של חוזים עתידיים מסוג 

בעלות אופי עיסוק ושיטות  ' ב -ו' נניח חברות א ,לדוגמא
שתי החברות מעוניינות בהלוואה בנקאית  . מימון שונים

 :  י הבנק הם שונים"אך התנאים המוצעים ע, ₪ Xבגובה 
לשנה 8%הנה קבועה בגובה ' הריבית המוצעת לחברה א  ,

י הנוסחה  "הנה משתנה בגובה שנקבע עפ' ב -והמוצעת ל
"2%  +prime " הפריים הנה ריבית על  : הבהרה)לשנה

 (ההלוואות הניתנות באופן שגרתי לבנקים מסחריים
 למשל  , מסיבות כלשהן)במידה ושתי החברות מעדיפות

כל אחת את התנאים  ( הקשורות בשיטות המימון שלהן
 :בפרט, ע נגזר"יוכלו להיעזר בני ,המוצעים לחברה השניה

י "עפinterest rate swap  כל חברה תשלם ריבית עבור
 18 (  כ מתווך ימצא את הצד השני לעסקה"בד, בפועל)השנייה 
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 :בין מוסדות פיננסיים interest rate swap -להלן דוגמא מעשית יותר ל

19 

 ZYXחברת ביטוח  XYZבנק מסחרי 

תיק הלוואות  
ללקוחות בסך 

שנים   10 -ל$ 100,000
 5%בריבית שנתית 

$  100,000ח בסך "אג
בריבית  , שנים 10 -ל

ח  "לפי ריבית אג
 1%+ ממשלתית 

השקעה בסך 
שנים   10 -ל$ 100,000

ח  "בריבית לפי אג
  2%+ ממשלתית 

תכנית פנסיה על קרן  
  10 -ל$ 100,000בסך 

שנים בריבית שנתית 
 4%של 

 3%ח ממשלתית עמדה על "הריבית על אג, בעת קביעת התנאים בכל ההשקעות לעיל: הנחה

 ח ממשלתית"בריבית על אג, וחברת הביטוח מירידה, הבנק יחשוש מעליה, במצב זה :הסיכון

ובתמורה יקבל תשלומים  , 5%הבנק יעביר לחברת הביטוח תקבולים שלו בריבית קבועה  :פתרון
של רווח מובטח לבנק ולחברת ביטוח   1%, כתוצאה; 2%+ ח ממשלתית "בריבית משתנה לפי אג

 שני המוסדות הפיננסיים מגודרים מפני סיכון הריבית  , כלומר, ח ממשלתית"ללא כל תלות באג

  כמתווךגורם נוסף כגון בנק או מוסד פיננסי אחר יעמוד , בפועל: הערה•
ויבצע את כל  , א מהם"בתפקיד הצד השני עבור כ, בין הצדדים לעסקה

 (א מהצדדים"בתמורה לעמלה מכ) swap -ה י"הפעולות המוגדרות ע

 דוגמא נוספת לחוזים עתידיים מסוגswaps –   החלפת
 equity swapsחוזים אלו מכונים ; ע שונים"תזרימי ני

שינוי  לבצע ( מכל סיבה שהיא)מחליטה ' נניח כי חברה א
בפרט להעלות את היקף   ,בסיסי בהרכב תיק השקעותיה

 ח תוך קיצוץ במשאבים המושקעים במניות"השקעה באג
נציין ; ל"מעוניינת בשינוי שהוא הפוך לנ' חברה ב, מאידך

כרוכה  כי הוצאה לפועל של ההחלטות הללו עשויה להיות 
אשר לעתים הופכות , ('עמלות עסקה וכד)בעלויות גבוהות 

 את הפעולות לבלתי כדאיות ובכל מקרה פוגעות ברווחיות
 חוזה עתידי מסוגequity swap   בין שתי החברות מציע

' תעביר לחברה ב' חברה א, במסגרת החוזה: פתרון לבעיה
תשלומים על בסיס תשואת מדד  במועדים נקובים מראש 

בתמורה  , (המשקף את הקיצוץ המתוכנן)מניות מוסכם 
 20 ח רלוונטיות"ריבית על אגשיתבססו על ' ב -לתזרימים מ

 ראינו לעיל כי החוזים מסוגfutures ו- swaps   ניתנים
  ;forwardsבאמצעות חוזים מסוג " יצירה מלאכותית"ל

ע נגזרים שהוא שונה מהותית מחוזים  "קיים סוג של ני
 ע אחרים"שאינו ניתן ליצירה באמצעות ניבכך , עתידיים

האופציות לא  , באופן אינטואיטיבי; מדובר באופציות
באמצעות חוזים עתידיים  " יצירה מלאכותית"ניתנות ל
 -מכיוון ו

  :מבחינת הזכויות והחובות" סימטריות"אינן האופציות •
בעוד שעל , אך אין חובה לממשה, לקונה האופציה זכות

י דרישת המחזיק בה  "מוכר האופציה חובה לממשה עפ
 (המשקיע האחרון שרכש את האופציה בשוק, כלומר)

ניתן לבנות חוזים עתידיים באמצעות  אכן , לעומת זאת
 ע הבסיסיים ביותר"ולכן אופציות נחשבות לני ,אופציות

21 

מכשירים פיננסיים  )ע נגזרים "החלוקה המקובלת של ני
כשתי  , הנה אפוא לאופציות וחוזים עתידיים( ועתידיים
 ומכאן החלוקה בתרשים הכללי, ע"שונות של נימשפחות 

ע "גם את הסוגים האחרים של ני(futures options, 
warrants, swaptions (  אך לא בהכרח קל)ניתן ( ועוד

כל אלו מהווים  , כאמור; לשייך לאחת משתי המשפחות
 ע נגזרים בסיסיים"שילובים או הצלבות בין נילמעשה 

שכלול ותמחור של מכשירים פיננסיים  , העיסוק בפיתוח
  –הנדסה פיננסית מכונה , משולבים או חדשים, מורכבים

financial engineering    
  השימוש בהנדסה פיננסית מציע מגוון כמעט אינסופי של

כאשר יישום מושכל מחייב ידע , הזדמנויות בשוק ההון
 :ע בסיסיים"ני –יסודי והבנה עמוקה של אבני הבניה 

plain vanilla derivatives 22 

23 

תרשים  : תזכורת
 ע נגזרים"של ני

 DERIVATIVES -ע נגזרים "ני

 OPTIONS -אופציות 

FORWARDS FUTURES 

SWAPS 

 FUTURE CONTRACTS -חוזים עתידיים 

חוזה עתידי מסוג: תזכורת futures או forwards  
הנו הסכם בין שני צדדים למסירה עתידית של נכס  

 (underlying asset)הבסיס 

 הסכם זה מחייב את שני הצדדים וקובע מועד ביצוע
.  'וכד, "(מחיר עתידי"המכונה )מחיר , כמות, העסקה

או  /פרט לעמלות ו ,בעת כריתת החוזה אין כל תשלום
 (יש קונה ומוכר: אך חשוב לזכור)הפקדת ביטחונות 

 ההבדל המרכזי ביןfutures ל- forwards   הנו
 (:טכניים נוספיםישנה גם שורת הבדלים )הגדרתי 

 

•forwards – חוזים מותאמים לדרישת לקוח 

•futures – חוזים בעלי מאפיינים סטנדרטיים 
24 
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התזרים הנובע מ- forwards ביום מימוש החוזה: 

25 

משמעות התזרים הנה  , במקרה של התחשבנות כספית: הערה
החלפת הנכס במחיר   ,התחשבנות פיזיתובמקרה של , כלשונו

 ל"המוסכם שקולה להעברת הערך שגובהו שווה לתזרים הנ

מחיר שוק של נכס הבסיס  
 בעת מימוש החוזה

0 

 תזרים
התזרים  

 לקונה

התזרים  
 למוכר

מחיר העסקה 
 הנקוב בחוזה

 ראינו כי חוזה מסוגforwards   מאפשר יצירת חוזה
 :תוך שימוש בחוזים חד יומיים עוקבים futuresמסוג 

26 

מדוע יש כאן צורך בסדרת חוזים חד יומיים עוקבים? 

הסיבה היא הבדל בעיתוי של מימוש הרווחים :תזכורת 

 בתום החוזהמימוש הרווחים הוא  forwards עבור•

 Mark To Market (MTM)בשיטת  – futures עבור•
 (בסוף כל יום עסקים)כל יום לאורך חיי החוזה כלומר 

forwards חד יומי 

 תלת יומי futuresחוזה 

forwards חד יומי forwards חד יומי 

 -למימוש ב 1/01 -הנכרת ב, על חבית נפט futuresנניח חוזה  :דוגמא

ההתחשבנות  MTMבשיטת . עבור החבית$ 100במחיר של  31/01
 כלהלן 31/01 -ל 1/01א מהתאריכים שבין "בין הצדדים תתבצע בכ

יושווה למחיר עתידי הנקוב ( 100$)מחיר עתידי הנקוב בחוזה  :2/01

,  (102$נניח ) 31/01-למימוש ב 2/01-בחוזים על חבית נפט שנכרתו ב
 (102$ -ל)והמחיר יעודכן ( 2$המוכר יעביר לקונה )הרווח ימומש 

יושווה למחיר עתידי הנקוב ( 102$)מחיר עתידי הנקוב בחוזה  :3/01

,  (99$נניח ) 31/01 -למימוש ב 3/01 -בחוזים על חבית נפט שנכרתו ב

 (99$ -ל)והמחיר יעודכן ( 3$הקונה יעביר למוכר )הרווח ימומש 

(  110$נניח , 30/01 -מ)וביום זה מחיר החוזה  ,31/01 -ל עד ה"כנ...

הרווח ימומש  , (109$נניח )של חבית נפט נוכחי יושווה למחיר שוק 

אין  MTMבשיטת )ובכך יסתיים החוזה ( 1$הקונה יעביר למוכר )
 27 ( והתשלום האחרון סוגר את החוזה, של נכס הבסיסמסירה פיזית 

  הכרה ביסודות התמחור של חוזים עתידיים מחייבת
 :  התייחסות מיוחדת לנקודה טרמינולוגית חשובה

 (priceלעומת  value)' מחיר'-ל' ערך'הבחנה בין  

שני  , (ח"כגון מניות ואג" )בסיסיים"או " רגילים"ע "בני
 :ע"י מודלים לתמחור ני"עפ. מ"המושגים מתלכדים בשו

כאשר הערך מחושב  )ע חייב להיות שווה לערכו "מחיר ני
 (ע"כסך ערכם הנוכחי של תזרימי המזומנים הנובעים מני

היצע  , כוחות ביקוש ,ל לא מתקיים"במידה והשוויון הנ
עד אשר השוויון " המתקן"יפעלו מייד בכיוון ' וארביטראז

ע "אם ערכו של ני, למשל" )נכונה"יתקיים ברמת מחירים 
 (ע יגבר על ההיצע ומחיר יעלה"הביקוש לני, גבוה ממחירו

28 

בעוד עבור  , ע רגילים"ל מתייחסים לני"השיקולים הנ
השיקולים  , בפרט עבור חוזים עתידיים, ע נגזרים"ני

מכיוון ובחוזים עתידיים ערך החוזה  , אינם תקפים
 מוגדרים כשני מושגים שונים בתכליתומחיר החוזה 

  

 או כסף  אין כל תשלום נזכור כי בעת כריתת חוזה עתידי
 (פרט לתשלומי עמלות והפקדת בטחונות)שמחליף ידיים 

 

ערך של חוזה עתידי בעת כריתתו, אם כן, מהו? 
 

 :כלל בסיסי ביסודות התמחור של חוזים עתידיים

 ערכו של חוזה עתידי בעת כריתתו הנו אפס

29 

במהלך חיי  , בעוד ערך החוזה בעת כריתתו הנו אפס
ובוודאי לא  )הערך לא חייב להישאר ברמה זו החוזה 

  (קרי בעת מימוש הרווחים וההפסדים, בתום החוזה

 של החוזה כבר  שונה מערכו מחירו של חוזה עתידי
 כלומר מעת כריתת החוזה, מהרגע הראשון

 מחיר עתידי מחיר זה מכונה פשוט(future price )
 והוא מהווה מספר קבוע מראש ונקוב בתנאיי החוזה

זהו המחיר בו תתבצע בעתיד העסקה בנכס הבסיס 

 מחירו של  , משתנה לאורך חייובעוד שערכו של החוזה
או  ( forwardsבחוזים מסוג )החוזה נשאר ללא שינוי 

 ( futures -בחוזי ה)מתעדכן פעם ליום בסגירת המסחר 
30 
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ערך החוזה  , בעת פקיעה; ערך החוזה בעת כריתתו הנו אפס
 ?"באמצע"מהו ערך החוזה ; הפסד הנובע ממנו/שווה לרווח

ף ונשתמש בסימונים  "להלן נבצע סדרת פעולות בשוק מעו
 (:forwardsעבור חוזים מסוג )הבאים לתיאור הנעשה 

F –  וקורא למסירת נכס הבסיס  מחיר חוזה עתידי שנוצר היום
 (כי יהיה גם חוזה יותר חדש, "ישן"נקרא לחוזה ) Tבתאריך 

Ft –  מחיר חוזה עתידי שנוצר בתאריךt   וקורא למסירת אותו
 (שנוצר מאוחר יותר, "חדש"חוזה ) Tנכס הבסיס בתאריך 

Vt –  ערכו בזמןt (זמן נתון לפני פקיעה )של החוזה שנוצר היום 

VT –  ערכו בזמןT (בפקיעה ) רווח  )של חוזה עתידי שנוצר היום
כאשר  ,  F = ST VT -: או הפסד הנובע מחוזה ישן בפקיעתו

ST  הנו מחיר נכס הבסיס ביוםT ,קרי ביום פקיעת החוזים) 

 מטרתנו היאVt – 31 ערך במהלך חייו של החוזה שנוצר היום 

 ערכו של החוזה שנוצר היוםכעת נבנה תיק שיאפשר חישוב  ,
 (כלומר בין כריתתו לבין פקיעתו של החוזה) tבנקודת זמן 

32 

לאורך חיי החוזה  שלוש נקודות מדובר ב, מבחינת ציר הזמן( 1
 (בפקיעה) T -ו, "(באמצע)" t, היום(: חוזה ישן)שנוצר היום 

על   forwardsמסוג שני חוזים מדובר ב, מבחינת החוזים (2
כאשר חוזה ישן  , אותו נכס בסיס ועם אותו תאריך מימוש

, tנוצר היום וחוזה חדש נוצר מאוחר יותר בנקודת זמן 
 (במהלך חייו) עבורה ברצוננו למצוא את ערך החוזה הישן

 במסגרת בניית התיקהחדש נמכר והחוזה  ,הישן נקנההחוזה ( 3

 מימוש שני החוזים חוזה חדש נמכר נקנהחוזה ישן 

 t T היום

33 

 ערך התיק פעולה תיאור מצב נקודת זמן

מחיר החוזה   - F היום
 T -הישן שפוקע ב

 0 (ישן)נקנה חוזה עתידי 

t Ft -   מחיר החוזה
 T -החדש הפוקע ב

נמכור חוזה עתידי  
ונמשיך להחזיק  ( חדש)

עבור חוזי  )בחוזה הישן 
forwards בלבד*) 

0 + Vt 
הערך הכולל  

 Vtהנו  t -ב

 

T ST -  מחירו של
  T -נכס הבסיס ב

 (בפקיעת החוזים)

נקבל את נכס הבסיס  
, Fמחוזה ישן ונשלם 

נמסור נכס הבסיס  
 Ftבחוזה חדש ונקבל 

- F - ST  
- Ft) (ST 

הערך הכולל  
  T :- F Ft -ב

נעקוב אחר התפתחותו של ערך התיק לאורך זמן: 

מכירת חוזה שנקנה קודם לכן  , futuresעבור חוזי : הערה*
 tמיידי בנקודת זמן  תביא לסגירת פוזיציה ומימוש רווחים

נקבל בתאריך פקיעת  , תוך ביצוע הפעולות המתוארות
   tאשר גובהו ידוע ברגע  F) (Ft –שני החוזים את הערך 

 מהו ערכו ברגעt  של ערך וודאי– F) (Ft המתקבל ב- T? 

 זהו ערכו הנוכחי ברגעt  של– F) (Ft  שיש להוון(t - T  )
,   Vt=(Ft – F)(1+r)-(T-t)כלומר, תקופות אחורה בזמן

 בטבלה לעיל כלומר , tוזהו גם ערך התיק ברגע 

 ברגע ( הישן)מצאנו ערך החוזהt (בין כריתה לפקיעה:) 

Vt=(Ft – F)(1+r)-(T-t) 

  הערך משלים את התמונה של התפתחות ערך החוזה
 (הפסד/רווח)ועד הפקיעה ( אפס)העתידי החל מכריתה 

ב- futures 34 ?מדוע; הנוסחה תהיה דומה אך ללא היוון 

תוך שימוש  , ערכו של חוזה ניתן למדידה בכל רגע נתון
התמחור של חוזים  ; במחיר העתידי ובתנאיי הסביבה

 ?כיצד נקבע המחיר העתידי: עתידיים עוסק בשאלה

 מחיר  השאלה קשורה לשאלה כללית יותר של קביעת
חשוב לזכור כי במקרה שלנו קיים הבדל  . ע"ני שלהוגן 

 בין מחיר עתידי לערך של חוזה עתידי( הגדרתי)מהותי 

  מחיר עתידי בחוזים עתידיים נובע קודם כל ממחירו של
ע  "נכס הבסיס תמיד משפיע ישירות על ני; נכס הבסיס

ובמקרה של חוזים עתידיים המחיר העתידי , הנגזר
 (  כי אין כאן כל תשלום אחר)משתנה תלוי יחידי מהווה 

 היא   – הפרמיהבאופציות המצב הנו שונה בגלל קיום
 ומחיר המימוש הנו קבוע, זו שמושפעת מנכס הבסיס

35 

  ניתן לדבר בנפרד על מחירו העתידי של חוזה הכתוב על
...(  מדד מניות, ח"מט, ע"ני)נכס פיננסי נכס בסיס שהוא 

 ...(מוצרים בשלבים שונים, מזון, חומרי גלם) סחורהאו 
 

המחיר העתידי נקבע  ,נכסים פיננסייםבמקרה של 1.
בהתאם לחוקים פיננסיים פשוטים יחסית ומוגדרים  

שומרים על  ( 'הארביטראז, בפרט)וכוחות השוק , היטב
 קשר חד משמעי בינו לבין מחירו הנוכחי של נכס הבסיס

 

כ "הקשר בין מחיר עתידי לנוכחי בד ,סחורותבמקרה של 2.
לעתים פחות ברור ויתייחס בין  , עשוי להיות מורכב יותר

וגם   ביטוחעלויות  ,אחסנההשאר לגורמים כגון עלויות 
 החזקת מלאי סחורהשיקולי עלות ותועלת הנובעת מ

36 
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 י "נסמן ע .נתבונן בנכס בסיס שהוא מניה: 1מקרהF   את
,  מחירה הנוכחי של המניה – S, מחירו העתידי של החוזה

r – שער ריבית חסרת סיכון לתקופה אחת ,T –  סך מספר
 המניה לא משלמת דיבידנדים Tנניח כי בתוך . התקופות

 

הקשר בין מחירה הנוכחי של המניה  , במקרה המתואר
 :בחוזה הכתוב עליה הנו הבא" הוגן"למחיר העתידי ה

 

F = S(1 + r)T 

 

 ל בחוזים עתידיים  "מהנמחיר עתידי שונה במידה וייקבע
יתקנו את הסטייה במהרה  ' כוחות ארביטראז, על המניה

 שמציגה הוכחה פיננסית קלאסית, כמתואר בדוגמא להלן

37 

 דוגמא

 נניח מניה שמחירה הנוכחי הנוS = $100 ,  שער ריבית חסרת סיכון
 (T = 1)לחודש אחד  forwardsוחוזה עתידי  r = 2%חודשית 

לפי הנוסחה לעיל :F = S(1 + r)T = 100(1 + 0.02)1 = $102 

 102$על המניה הנו  forwardsכלומר מחיר עתידי הוגן של חוזה  

 נפעל כדלהלן. 105$נניח כי בפועל נקבע המחיר העתידי על סך: 

 100$ניקח הלוואה מהבנק בסך 1.

 נקנה את המניה תוך שימוש בכספי ההלוואה2.

 למימוש בעוד חודש$ 105נמכור חוזה על המניה עם מחיר עתידי 3.

בעוד חודש נבצע את הפעולות הבאות: 

 105$ -נמכור את המניה במסגרת החוזה ב1.

 ריבית$ 2קרן ועוד $ 100נחזיר הלוואה בסך 2.

 כתוצאה מהשקעה אפסית ללא סיכון( בטוח)רווח $ 3נישאר עם 3.

בתמחור החוזה" טעות"קלאסית המנצלת ' זוהי פעולת ארביטראז 
38 

 סיכום דוגמא
 

במקום ביקוש והיצע, בשוק לחוזים עתידיים: הערה  ,
 היצע מצד הקונים והיצע מצד המוכריםמדברים על 

 

תגביר את היצע החוזים מצד  ' אפשרות הארביטראז
,  תופעה מקבילה לגידול של היצע בשוק רגיל ,המוכרים

  F = S(1 + r)Tהמחיר העתידי יירד עד שיתקיים השוויון
 

 נמוכה מדי"במידה והמחיר העתידי ייקבע ברמה"  ,
  ,במכירת המניה בחסר' תסתכם פעולת הארביטראז

בעל המחיר וקניית חוזה עתידי  הפקדת התקבול בבנק
ואז  , יגבר היצע החוזים מצד הקונים, כתוצאה. הנמוך

 39 ל"המחיר העתידי יעלה עד ששוב יתקיים השוויון הנ

 נכס בסיס שהוא סחורה  נתבונן בחוזים בעלי : 2מקרה 
 

אך הרעיון  , התמחור במקרה זה עשוי להיות יותר מורכב
המטרה היא הערכת המחיר העתידי  : הכללי נותר בעינו

תוך התחשבות מדויקת   ,בהתאם למחיר הנוכחי" הוגן"ה
 באופיו של הנכס ובמאפייני סביבת המסחר  ככל האפשר 

 

 

 הגורמים המסבכים במקרה של סחורות כוללים בין
תועלת מהחזקת  /שיקולי עלות, עונתיות מחיריםהשאר 
כאשר הגורמים הללו , ועודמגבלות זמני אחסנה , המלאי

,  לדוגמא)משתנים באופן קיצוני בין סוגי סחורות שונים 
 (זמני האחסנה עשויים להיות חשובים עבור מוצרי מזון

40 

  השיקולים המובאים להלן הנם כלליים ביותר ומניחים
עלויות  כי לפחות עבור רוב הסוגים של סחורות קיימות 

 ביטוח והובלה  , הכוללת עלויות אחסנהאחזקה 

 עלויות האחזקה הללו מכונותcost of carry 
 

י "נסמן עFT   את מחירו העתידי של חוזה עתידי הפוקע
הנו שיעור   r, הנו מחיר הסחורה הנוכחי T ;Sבתקופה 

הנה עלות האחזקה   k, ריבית חסרת סיכון לתקופה אחת
 :אזי. הנו סך מספר התקופות T -ו, לתקופה אחת

 

FT ≤ S(1 + r)T + kT 
 

  המחיר העתידי לא יעלה על המחיר הנוכחי בתוספת
 ועוד עלות האחזקה( כלומר עלות אלטרנטיבית)ריבית 

41 

 במידה והמחיר העתידי יעלה על הערך המופיע באגף
 :באופן הבא' רווחי ארביטראזניתן יהיה להשיג , הימני

לקחת הלוואה, 

לקנות את הסחורה, 

למכור חוזה עתידי במחיר הגבוה 

התקבול ממימוש החוזה  , בדומה למקרה של נכס פיננסי•
יספק כיסוי להחזר ההלוואה עם ריבית וכן הכיסוי לעלות  

 (סיכון/ללא השקעה)' והיתרה היא רווח ארביטראז, אחזקה

המחיר העתידי יכול להיות , י הנוסחה"עפ, יחד עם זאת
 ?מדוע. מהערך המופיע באגף הימני של אי השוויוןנמוך 

כאשר  ', תיקון של מצב זה מחייב אסטרטגיית ארביטראז
מכירה בחסר של  אחת הפעולות הנדרשות במסגרתה היא 

 42 שלא תמיד ניתנת לביצוע פעולה בעייתית –סחורה 

מחיר עתידי הוגן של חוזה בעל נכס 
  FT ≤ S(1 + r)T + kT:בסיס סחורה
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 הערות

מושג חשוב נוסף הקשור לחוזים על סחורות הנו  1.
Convenience Yield – התועלת מהחזקת מלאי;  

,  קיימות נוסחאות תמחור הלוקחות בחשבון ערך זה
 (כי זוהי תועלת ולא עלות)בסימן הפוך לעלות האחזקה 

כ כוללות מרכיבים שבפועל  "נוסחאות עבור סחורה בד2.
או  /ו( כמו עלות אחזקה)קשים להערכה עשויים להיות 
 (כמו התועלת מהחזקת מלאי)מטבעם  סובייקטיביים

הערכת מחיר עתידי של חוזה על סחורה  , בהתאם לכך3.
בשל מגוון  , לכל מקרה ספציפיגישה ייחודית דורשת 

כ קשים  "ולכן מודלים כלליים הם בד, מצבים אפשריים
 43 אך ניתוח מצבים ספציפיים איננו בהכרח קשה, לניסוח

לתמחור  המודל הכללי נאמר כי , עם ההסתייגויות האחרונה
 :הנו הבא( הכתובים על נכס כלשהו)של חוזים עתידיים 

Cost Of Carry Model (with Convenience Yield) 

 :  אשר ניתן להצגה פורמאלית באמצעות הנוסחה הבאה 

F = S + CC – CR - CY  

F – מחיר עתידי בחוזה המתומחר; 

S – Spot Price – מחירו הנוכחי של נכס הבסיס; 

CC – Cost of Carry –  אשר  )עלות אחזקת נכס הבסיס
 ;(או הוצאות מימון/תכלול עלות אלטרנטיבית כגון ריבית ו

CR – Carry Return – כגון  , תשואת הנכס למחזיק בו
 ;(המרכיב קיים רק בנכסים פיננסיים)דיבידנד לבעלי מניות 

CY – Convenience Yield –   תועלת מהחזקת מלאי
 44 (.מרכיב זה קיים רק בנכסים שהם סחורות)סחורה 

 חישוב  , ('סחורה וכו, ח"מט, ע"ני)עבור כל מקרה ספציפי
עשוי להיות שונה במקצת ותלוי  " הוגן"המחיר העתידי ה

 בחוזה המתומחרבאופיו של נכס הבסיס 
 

התמחור מסתמך תמיד על אותו העיקרון , עם זאת– 
מציאת הקשר שבין מחירו העתידי למחירו הנוכחי של  

 תוך התחשבות באופי הנכס ותנאיי הסביבה, נכס הבסיס
 

חשוב להבין כי בכל המצבים המתוארים לעיל: הערה  ,
  המחיר העתידי משקף ציפיות לגבי ערך הנכס רק באופן

 של הנכסמחירו הנוכחי לציפיות השפעה ישירה על  ;עקיף
 

ומכאן   ,בכך סיימנו את פרק המבוא לחוזים עתידיים
 אופציותתמחור ויישום של , ניתוח, ואילך נעסוק באפיון

45 46 

תרשים  : תזכורת
 ע נגזרים"של ני

 DERIVATIVES -ע נגזרים "ני

 OPTIONS -אופציות 

FORWARDS FUTURES 

SWAPS 

 FUTURE CONTRACTS -חוזים עתידיים 

 חלקI – מושגי יסוד 
 

 (תזכורת)סביבת מסחר 

 (הגדרות)מונחים בסיסיים 

תכונות בסיסיות 

יסודות תמחור 
 

 חלקII – מודלים של תמחור 
 

מודלים בינומיים 

 מודלScholes  & Black   

שיטת תמחור מותאם לסיכון 

 שיטת תמחור תוך פתרוןSDE 

 
47 

ע נגזר "ני(derivative ) הנו חוזה פיננסי אשר ערכו נגזר
המכונה  , ע אחר"מחירו של נכס או ני( -ולכן תלוי ב) -מ

ערכו  , י הגדרה"עפ(. underlying asset)נכס הבסיס 
אך  )ע נגזר משתנה עם שינוי במחיר נכס הבסיס "של ני

 (יכול גם להשתנות מסיבות אחרות שיתוארו בהמשך
 

forwards/futures –   חוזים המחייבים את בעליהם
 בתנאים מוסכמים מראש, לבצע עסקה במועד עתידי

swaps –  לבצע סדרת החלפות מחייבים את בעליהם
 בתנאים מוסכמים מראש, תשלומים במועדים עתידיים

option –  לבצע ( בלבד)חוזה המקנה למחזיק בו זכות
 עסקה במועד עתידי מוגדר ובתנאים מוסכמים מראש

48 
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 גידור מפני סיכוני ( בין היתר)מאפשרים חוזים עתידיים
 :כפי שמודגם להלן, אך לגידור כזה ישנו חסרון, מחירים

 

של תוצרתה  סיכון המחיר חברה להפקת נפט חשופה ל
,  ירידה במחיר הנפט פוגעת בפדיון החברה: העיקרית

 ולנוכח עלויות קבועות עלולה גם לגרום להפסדים

מכירת חוזים עתידיים : פתרון אפשרי( כגוןfutures  )
 ובכך מנטרלת את הסיכוןאת מחיר הנפט ' נועלת'למעשה 

החברה לא תיפגע מירידה במחיר הנפט: חסרון השיטה  ,
ליהנות מעלייה במחיר  מוותרת על האפשרות אולם היא 

 מכיוון וחוזה עתידי מחייב מכירה במחיר המוגדר, הנפט

זכותי אופציה אשר מקנה לחברה "פתרון חילופי מוצע ע  ,
 למכור את תוצרתה במחיר הנקוב מראש ,אך לא חובה

49 

  אופציה המקנה זכות לרכוש את נכס הבסיס מכונה
 call option –אופציית רכש 

 

  אופציה המקנה זכות למכור את נכס הבסיס מכונה
 put option –אופציית מכר 

 

 המועד האחרון למימוש האופציה מכונה 

 expiration date –מועד פקיעה  
 

  אופציה הניתנת למימוש במועד הפקיעה או לפניו מכונה
 American option –אופציה אמריקאית 

  

 אופציה הניתנת למימוש במועד הפקיעה בלבד מכונה
 European option –אופציה אירופאית 

50 

 שילובים שונים של טיב העסקה בנכס הבסיס ומועד
 :מימוש אפשרי מגדירים ארבעה סוגי אופציות כלהלן

 

51 

אופציית רכש אירופאית , כך למשל(European call ) מקנה
,  את נכס הבסיס במועד הפקיעה בלבד למחזיק בה זכות לרכוש

מקנה למחזיק בה ( American put)ואופציית מכר אמריקאית 
 (כולל)זכות למכור את נכס הבסיס בכל עת עד למועד הפקיעה 

 

 טיב העסקה
 מימוש מועד

 רכישת נכס הבסיס
 call -רכש 

 מכירת נכס הבסיס
 put -מכר 

אופציה  –עד מועד פקיעה /ב
 American -אמריקאית 

 רכש אמריקאית
American call 

 מכר אמריקאית
American put 

אופציה  –במועד פקיעה בלבד 
 European -אירופאית 

 רכש אירופאית
European call 

 מכר אירופאית
European put 

בעת כריתת החוזה לא  , בחוזים עתידיים: תזכורת
 (או ביטחונות/פרט לעמלות ו)מתבצע כל תשלום 

(  מכירה)באופציות בעת כריתת החוזה , לעומת זאת
מקונה לכותב , מתבצע תשלום של מחיר האופציה

 (premium) פרמיהמחיר זה מכונה ; האופציה

שהוא   ,חשוב להבדיל בין פרמיה למחיר הנקוב באופציה
 מחיר המכירה או הרכישה של נכס הבסיס בעת מימוש

 בעוד , בתור נייר ערךמחיר האופציה עצמה הפרמיה היא
 המחיר הנקוב בה מתייחס לעסקה עתידית בנכס הבסיס

 שלמחיר מימוש המחיר הנקוב באופציה מכונה  
 (exercise priceאו  strike price)האופציה 

52 

 הבדל בסיסי בין אופציות  קיום הפרמיה מצביע על
 :מהרגע הראשון של היווצרותם ,לחוזים עתידיים

ערך החוזה בעת  , כפי שראינו קודם לכן, בחוזים עתידיים
 כי אין כל כסף מחליף ידיים בשלב הזה ,כריתתו הנו אפס

(  כתיבה)באופציות בעת כריתת החוזה , לעומת זאת
וגם  )וערך האופציה , משולמת הפרמיה מקונה למוכר
 שווה ברגע זה לפרמיה( מחירה בשווי משקל בשוק יעיל

 

מחיר האופציה חייב לשקף את ערכה הן בעת  : הערה•
הפרות הכלל הזה יכולות  ;לאורך חייההיווצרותה והן 

י המשקיעים  "אך הן מייד מנוצלות ע, להופיע מדי פעם
 ובתוך כך המחיר מתוקן 'ארביטראזתוך ביצוע פעולות 

53 

 אם עבור אופצייתcall   מחיר נכס הבסיס גבוה ממחיר
 בתוך הכסף  אזי האופציה נמצאת , המימוש של האופציה

(In The Money - ITM )[ תזרים חיובי< =מימוש מיידי] 

 אם עבור אופצייתcall   מחיר נכס הבסיס נמוך ממחיר
 מחוץ לכסףאזי האופציה נמצאת , המימוש של האופציה

(Out of The Money - OTM )[ תזרים שלילי< =מימוש מיידי] 

 אם עבור אופצייתcall   מחיר נכס הבסיס שווה למחיר
 בכסף  אזי האופציה נמצאת , המימוש של האופציה

(At The Money - ATM )[ תזרים אפסי< =מימוש מיידי] 

יש להפוך את כיוון היחס בין המחירים כדי : הערה
 (  put)להגיע להגדרות המקבילות עבור אופציות מכר 

54 
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 הדוגמא מופיעה בספרו של D. M. Chance67' ע ,Table 3.1 

למימוש עד המועדים המופיעים בטבלה, אופציות אמריקאיות  ,
 ביוני  12 -הטבלה מ; Digital Equipmentכתובות על מניית 

 

55 
מחוץ ובכסף, אילו אופציות לעיל נמצאות בתוך: שאלה? 

 

Ex. 
Price 

call put 

JUN JUL OCT JUN JUL OCT 

160 4   5/8 8   5/8 15  1/4 13/16 3   7/8 8   1/8 

165 1   7/8 5   3/4 13  1/4 2 15/16 6 9   3/4 

170 1/2 3   3/4  10  3/4  6   1/2 8   1/2  N/A 

175 1/16 2   3/8  8   1/2  N/A N/A N/A 

Stock price: $164; Expirations: June 19, July 17, October 16 

ITM –  מתקבל כתוצאה ממימוש מיידי( היה)תזרים חיובי 

OTM –  מתקבל כתוצאה ממימוש מיידי( היה)תזרים שלילי 
 

56 

חיובי משמעו רווח רק אם הוא מכסה את הפרמיה תזרים 
מדוע מוכנים המשקיעים לשלם פרמיה עבור  : שאלה להמשך

 ?(כתוצאה ממימוש מיידי שליליתזרים )מחוץ לכסף אופציות 
 

Ex. 
Price 

call put 

JUN JUL OCT JUN JUL OCT 

160 4   5/8 8   5/8 15  1/4 13/16 3   7/8 8   1/8 

165 1   7/8 5   3/4 13  1/4 2 15/16 6 9   3/4 

170 1/2 3   3/4  10  3/4  6   1/2 8   1/2  N/A 

175 1/16 2   3/8  8   1/2  N/A N/A N/A 

Stock price: $164; Expirations: June 19, July 17, October 16 

ITM ITM 

 מסוג בדומה לחוזים עתידייםfutures , אופן ביצוע
התחשבנות כספית  י "עסקת הבסיס באופציות הנו ע

(cash settlement :)ההפרש  , בעת מימוש האופציה
 שבין מחיר מימוש למחיר נוכחי מועבר לבעל האופציה

 

המחזיק באופציה אינו חייב   ,בניגוד לחוזים עתידיים
או  ( OTM)ולכן אופציה המניבה תזרים שלילי , לממשה

הבעלים יממשו רק את  ; לא תמומש לעולם( ATM)אפסי 
 והשאר יפקע ללא מימוש, (ITM)האופציות בתוך הכסף 

 

אופציות אירופאיות ואופציות אמריקאיות  , בפועל•
ממומשות באופן  , אשר נמצאות בתוך הכסף, פוקעות

מימוש מוקדם של  ; תוך זיכוי חשבון הבעלים אוטומטי
 בלבדי דרישת הבעלים "עפאופציות אמריקאיות אפשרי 

57 

 נניח אופצייתcall  אירופאית על מניית חברהXYZ  
 :ביום פקיעת האופציה$; 100בעלת מחיר מימוש של 

,  (110$למשל )$ 100 -במידה ומחיר המניה יהיה גבוה מ1.
יזוכה חשבונו השוטף של בעל האופציה בגובה ההפרש  

 והאופציה תימחק מתיק השקעותיו( 10$, במקרה זה)

,  (90$למשל )או פחות $ 100במידה ומחיר המניה יהיה 2.
 תימחק האופציה מתיק השקעותיו של המחזיק בה

10העברת )הפעולה המעשית , במקרה של מימוש $
שקולה בדיוק לתוצאה שהייתה  ( למחזיק באופציה

של האופציה  " פיזי"מתקבלת במקרה של מימוש 
כמימוש הזכות  $ 100תמורת  XYZרכישת המניה )

 (110$שהאופציה מקנה ומכירת המניה במחיר שוק 
58 
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למחזיק באופציית  התקבולcall בעת מימושה 

עבור  התקבול
 מימוש האופציה

 מחיר מימוש

0 
מחיר שוק של נכס הבסיס  

 בעת מימוש האופציה
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 למחזיק באופציית הרווחcall בעת מימושה 

עבור  הרווח
 מימוש האופציה

 מחיר מימוש

0 
מחיר שוק של נכס הבסיס  

 בעת מימוש האופציה
 פרמיה
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למחזיק באופציית  התקבולput בעת מימושה 

עבור  התקבול
 מימוש האופציה

 מחיר מימוש

0 
מחיר שוק של נכס הבסיס  

 בעת מימוש האופציה
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 למחזיק באופציית הרווחput בעת מימושה 

עבור מימוש הרווח 
 האופציה

 מחיר מימוש

0 

מחיר שוק של נכס הבסיס  
 בעת מימוש האופציה

 פרמיה

  נקודות חשובות לתשומת הלב בהצגה גרפית של מנגנון
 (:בהנחת היעדר מסים ועמלות עסקה)מימוש אופציות 

של  $ 1כל  :45oבזוית של כל הקווים האלכסוניים הנם 1.
 -הפרש בין מחיר נכס הבסיס למחיר מימוש מתורגם ל

 (ITMעבור אופציות )של תקבול למחזיק האופציה $ 1

תמיד יופיעו ברמת ( נקודות השבירה)כל שינויי מגמה 2.
זהו ערך קריטי התוחם אזורי תקבולים  –מחיר מימוש 

 לבעלי האופציה על פני מחירים שונים של נכס הבסיס

ואינם מהווים מרשם   דיאגראמות מצביםהגרפים הנם 3.
לא ניתן להסיק מהם לגבי כדאיות  , כך למשל: לפעולה

 תכנון אסטרטגיות: השימוש הייעודי. מימוש מוקדם
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ע נגזר "אופציות מהוות נינטען כי , בדיון על חוזים עתידיים: תזכורת
כעת נמחיש זאת תוך שימוש   ;בסיסי המאפשר יצירת חוזים עתידיים

 באמצעות אופציות forwardsובפרט ניצור , בדיאגראמות מצבים

דיאגראמת מצבים  : נשתמש בעובדה בסיסית הבאה, לצורך ההמחשה
של זו ( X -ביחס לציר ה)תמונת ראי עבור כותב האופציה תמיד מהווה 

 (:call)עבור אופציית רכש , בפרט. עבור המחזיק באותה האופציה

 call -תקבול למחזיק ב

 מחיר מימוש
0 

 נכס הבסיס

 call -תקבול לכותב ה

 מחיר מימוש

0 
 נכס הבסיס
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 עבור אופציית מכר(put:) 

 call -תקבול למחזיק ב

 מחיר מימוש
0 

 נכס הבסיס

 put -תקבול לכותב ה

 מחיר מימוש

0 
 נכס הבסיס

 put -תקבול למחזיק ב

 מחיר מימוש
0 

 נכס הבסיס

 put -תקבול לכותב ה

 מחיר מימוש

0 
 נכס הבסיס

אותו המשקיע קונה כעת נניח שcall  וכותבput בבת אחת: 
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התקבול המצרפי: 
 תקבול מצרפי

 מחיר מימוש

0 
 נכס הבסיס

התקבול לקונה החוזה  הדיאגראמה זהה לגרףforwards 

 ניתן ליצור חוזים עתידיים באמצעות השקעה באופציות, מכאן•

י משקיעים המעוניינים ברכישת  "הדבר נעשה למשל ע, בפועל
  אם מתקיים מסחר באופציות ,חוזים עתידיים שאינם זמינים

 בעלות אותו נכס בסיס ומאפיינים רלוונטיים אחרים רצויים

 חוזה סינתטי החוזה לעיל מכונה– synthetic contract   


