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 האקסוגניגישת המרווח 

גם בהתחשב במאפייני התפלגות   LVaR -ניתן לחשב את ה•
 .המרווח

 .זהו הבסיס לגישת המרווח האקסוגני•
ניתן ליישם את  , בהינתן תוחלת וסטיית התקן של המרווח•

 :הנוסחה הבאה
 
 
 

הוספנו לתוחלת המרווח את מכפלת פרמטר רמת הביטחון  •
בתנודתיות המרווח מאחר והתאמת הנזילות מגדילה את הערך  

 .הנתון בסיכון
 

   VzVaRLVaR SS   '5.0
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 האקסוגניגישת המרווח 

המשמש עבור  ( ציון התקן, z-score)נציין גם שפרמטר הביטחון •
זנבית מקום -אי הוודאות של המרווח מחושב מתוך התפלגות דו

 .VaR -מתוך התפלגות זנבית כפי שמקובל באמידת ה
  1.96יהיה  95%עבור רמת ביטחון של , במקרה זה, ציון התקן•

 .95%של  VaRהמשמש עבור  1.65במקום 
מתוך התפלגות   VaRההסבר לכך הוא שכאשר אנו אומדים •

התשואות הרי שאנו מעוניינים רק בזנב השמאלי של  /הרווחים
ולפיכך  ( בצד ההפסדים או הרווחים השליליים, קרי)ההתפלגות 

על התפלגות חד זנבית   95%אנו משתמשים ברמת ביטחון של 
ממינוס אינסוף  , כלומר, בזנב השמאלי 5%מכניסים , כלומר)

כלומר מפלוס אינסוף  , בזנב הימני 0%ימינה ומכניסים 
 .1.65כלומר בציון תקן של , (שמאלה
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 האקסוגניגישת המרווח 

מאידך כאשר אנו רוצים לסמלץ תנועה סטוכסטית של גורם  •
הרי שאנו מעוניינים בכלל ההתפלגות ולפיכך אנו  , סיכון

זנבית  -על התפלגות דו 95%משתמשים ברמת ביטחון של 
ממינוס אינסוף  , כלומר, בזנב השמאלי 2.5%מכניסים , כלומר)

כלומר מפלוס אינסוף  , בזנב הימני 2.5%ימינה ומכניסים 
 .1.95כלומר בציון תקן של , (שמאלה

מכירה הינו בעל  -גישת המרווח האקסוגני מניחה שמרווח הקנייה•
סטוכסטי וכן שסחרן בודד לא יכול  /לא וודאי/אופי משתנה

 .להשפיע באמצעות עסקאות על המרווח
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 האקסוגניגישת המרווח 

,  לדוגמא, המרווח יכול לעקוב אחר התפלגות אחת מיני רבות•
,  קרי)ההתפלגות הנורמלית או התפלגות יותר לפטוקורטיק 

בעלת זנבות  , התפלגות יותר מחודדת מההתפלגות הנורמלית
או גבנוניות עודפת   3 -עם גבנוניות הגדולה מ, עבים/שמנים

 (.0 -הגדולה מ
הרי  , ברגע שהחוקר מניח את התפלגות הבסיס של המרווח•

באמצעות סימולציית מונטה קרלו   LVaR -שניתן לאמוד את ה
והן  ( שווי הפוזיציה, קרי) V -על ידי סימלוץ ערכים הן עבור ה

על מנת לקבל   V -על ידי גילום המרווח בתוך ה, עבור המרווח
מתוך   LVaR -ואז להסיק על ה, מחירים מותאמים לנזילות

 .התפלגות המחירים המסומלצים המותאמים לנזילות
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 האקסוגניגישת המרווח 

באמצעות יישום    z’ להחוקר יקבע את הערך האופטימלי ש•
מניח ערך של  Bangia 1999)מונטה קרלו מכויל שמתאים יותר 

 (. z’ -עבור ה 3
מחושב   LVaR -ה, נורמלית-בהנחה שהתשואות המפולגות לוג•

 :נורמלי והתאמת הנזילות-הלוג VaR -כסך הצברם של ה
 
 
 

 -הביטוי הופך הלכה למעשה לנוסחת ה, אפסה שוו Sאם •
LVaR  כאשרS  =המרווח. 

גישה זו היא פשוט גישת המרווח הקבוע בתוספת ביטוי  , לפיכך•
 .המאפשר למרווח להיות סטוכסטי

 

      SSzVLCVaRLVaR    35.0exp1
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 האקסוגניגישת המרווח 

 :הינו כדלקמן VaR -ל LVaRשל ועל כן היחס •
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 מספריתדוגמה 

חוקר כלשהו אמד את תוחלת המרווח ואת סטיית התקן של  •
 .בהתאמה, 0.005 -ו 0.02 -המרווח כ

  -ו 0 -הוא אמד את התוחלת וסטיית התקן של הפוזיציה כ•
 .בהתאמה, 0.012

 .95%ברמת ביטחון של  VaR -ל LVaRאת היחס של נחשב •
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 דוגמה מספרית

נורמלי המותאם לנזילות מחושב  -הלוג VaR -נזכיר כי ה•
 :כדלקמן

 
 
 

 VaR -ל LVaRהיחס של , =0 -הנחה מפשטת שוכי באמצעות •
 :הופך

   z

המרווח

VaR

LVaR




exp12
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   VהמרווחzLCVaRLVaR  5.0exp1 
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 דוגמה מספרית

  0.02= המרווח , =0 ,=0.012: הבאיםבהנחת הפרמטרים •
 .95%ורמת ביטחון של 

 :הינן VaR -ל LVaRשל נקבל שהיחס •
 
 
 
 

 :  VaR -ל LVaRנקבל שהיחס של אם נציב את שאר הפרמטרים •
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 דוגמה מספרית

לתוצאה  ( 1.8953)כאשר משווים את התוצאה שקיבלנו •
אנו רואים שהפיכת המרווח ממרווח בעל  , (1.512)הקודמת 

לא  /דטרמיניסטי למרווח בעל אופי משתנה/וודאי/אופי קבוע
 .סטוכסטי עשויה להגדיל את התאמת הנזילות/וודאי

  -ל 51.2% -התאמת הנזילות כמעט הוכפלה מ, במקרה דנן•
89.53%. 
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 הסיכונים   ניהול, ללא הערכות שווי"  

 "אפשריהוא בלתי     
 

  John C. Hull  (ון הל'ג) 

 ,  The derivatives bible) "ך של הנגזרים"התנ"כותב    

 (Options, Futures, and Other Derivativesהספר    

   2009   
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