
  
 

    

  

  
  
אופציות  שווי שיטות להערכת

מרטון - שולס- בלקמודל : אירופאיות
  בסדרה 1והמודל הבינומי / מאמר מס' 

  

  מאת: רועי פולניצר
  

 Europeanאופציות אירופאיות ( שונות להערכת שווי אופציות אירופאיות.השיטות את הנסקור  סדרת מאמרים זוב

options( ה) נקראות גם אופציות ונילהVanilla options) או אופציות רגילות (Straight options,(  כלל יקום ל הבסיסהן

(כגון: אמריקאיות, ברמודיות, חסם,  מספקות את הבסיס להערכת שוויין של אופציות אחרותועל כן הן  האופציות

במאמר זה נגדיר מהי אופציה, נציג את מודל  .)וריאליות מורכבות, בינאריות, קשת, מרווח וכיוב' אופציות אקזוטיות

אופציות אירופאיות עם מודל מרטון להערכת שווי את , לא דיבידנדלאופציות אירופאיות להערכת שווי שולס - בלק

  .אופציותלהערכת שווי הבינומי המודל את וה תשואת דיבידנד קבוע

  

  מבוא לאופציות

ת קבועה של נכס ואופציה הינה חוזה בין שני צדדים המקנה לרוכש אותה זכות (ללא התחייבות), לקנות או למכור כמ

מסוים למשך תקופת זמן מוגדרת במחיר קבוע מראש (מחיר המימוש). בעבור זכות זו משלם רוכש האופציה למוכר 

  האופציה פרמיה.

  

הפרמיה הינה כאמור תשלום חד פעמי ובלתי חוזר שמשלם רוכש האופציה לכותב האופציה תמורת הזכות שקיבל. 

שקול לסכום) שעבורו הערך את ההפרמיה אמורה לשקף את שווייה ההוגן של האופציה, קרי את הסכום (או לחילופין 

 האופציהשל ה צדדים מרצון. כלומר, השווי ההוגן משקף את מחירהאופציה תיקנה או תימכר בעסקה המבוצעת בין שני 

  בשוק.

  

) הוא הפרמיה. מחיר המימוש הוא המחיר EXERCISEאו  STRIKEמחיר המימוש (כי אין להתבלבל ולחשוב חלילה 

 שבו יוכל רוכש האופציה לקנות (או למכור) את נכס הבסיס במסגרת האופציה, ככל ,בחוזה האופציהשנקבע מראש 

  שירצה בכך. 
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  ).PUT) ואופציית מכר (CALLשל אופציות: אופציית רכש (ישנם שני סוגים 

נקבע מראש (מחיר המימוש) במועד מסוים שהינה הזכות לקנות את נכס הבסיס במחיר  –) CALLאופציית רכש ( .1

 (מועד הפקיעה).

(מועד נקבע מראש (מחיר המימוש) במועד מסוים שהינה הזכות למכור את נכס הבסיס במחיר  –) PUTאופציית מכר ( .2

  הפקיעה).

  
  נהוג להבדיל בין שני משפחות עיקריות של אופציה:

דולר) הניתנות למימוש רק במועד -שקלעל שע"ח או  25ת"א על מדד אופציות אירופאיות, לדוגמא אופציות מעו"ף ( .1

  הפקיעה.

ת מאמרים זו לא בסדר ), הניתנות למימוש בכל עת.Warrantsאופציות אמריקאיות, לדוגמא כתבי אופציה של חברות ( .2

 נעסוק בהערכת שווי אופציות אמריקאיות.

  

נעיר רק כי ישנן תתי משפחות רבות, כגון: אופציות חסם, אופציות מורכבות, אופציות קשת, אופציות מרווח, אופציות 

  דיגיטליות / בינאריות, אופציות סל ועוד.

  

היעדר, במקרה של אופציות אירופאיות, האפשרות נחזור לשתי המשפחות העיקריות, ההבדל המהותי ביניהן הינו 

) שלהן לפני מועד הפקיעה. יוצא אפוא שלמחזיק באופציה אמריקאית שמורה בכל עת Early Exerciseלמימוש מוקדם (

שלילי) לבין מחירה בשוק. כתוצאה -גודל אשהינו  הזכות לבחור בגבוה מבין שווי המימוש (השווי הפנימי של האופציה

האחת אירופאית והשנייה אמריקאית על אותו נכס כש אם נסתכל על שתי אופציות – במקרה של חלוקת דיבידנדמכך, 

הרי ששווייה של האופציה האמריקאית יהיה  גבוה יותר משווייה  – בסיס עם מועדי פקיעה זהים ועם מחירי מימוש זהים

  של האופציה האירופאית.

  

, הנגזר ממחיר המימוש ומהעובדה שמדובר בזכות ולא בהתחייבות, הרי מאחר ובאופציות קיים אלמנט הסתברותי

מאחורי איגרת חוב "סטרייט". הנחת הבסיס העומדת של שהערכת שווייה של אופציה מורכב יותר מהערכת שווייה 

רוב המודלים אינם במילים אחרות, מצב ארביטראז'. לאי סבירות  נההי ,המודלים להערכת שווי אופציות מרבית

. הן בהווה והן בעתיד סיכון חסר בטוח רווחבכל קומבינציית מצבים ובכל נקודת זמן לא ייתכן מצב של הפקת מאפשרים 

של נכס הבסיס למועד  )spotהמחיר המיידי (בחשבון את המשתנים הבאים:  יםאופציות לוקח להערכת שוויכל המודלים 

  , פרק הזמן עד הפקיעה בשנים , שיעור הריבית חסרת הסיכון , מחיר המימוש של האופציה ההערכה 

  .והתנודתיות של תשואות נכס הבסיס 
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מה יהיה מחיר נכס הבסיס בעתיד? חוסר היכולת לדעת  העומדת במרכז הערכת שווייה של אופציה היאמרכזית השאלה ה

את המחיר העתידי של נכס הבסיס הוא אחד מנקודות התורפה העיקריות של כל מודלי האי ארביטראז' הקיימים כיום. 

נהוג להציב את התנודתיות (קרי, סטיית התקן) של תשואות נכס הבסיס בתור אלמנט המנבא את מחיר נכס הבסיס 

ה. כך, בהינתן מחיר נכס הבסיס היום אנו מניחים כי בעוד כשנה מחיר נכס הבסיס יהיה בגבולות של בתקופה הבא

(כלומר, סטיית התקן לאותה תקופה). עם זאת, איננו יכולים להציב  ותשל התשוא הצפויה הנורמטיבית התנודתיות

ל כן נהוג להשתמש בתנודתיות של נורמלית וע-ישירות את התנודתיות של מחירי נכס הבסיס בהיותם מפולגים לוג

  תשואות נכס הבסיס המפולגות נורמלית.

  

  19731שולס) -אופציות אירופאיות ללא דיבידנד (בלק

אופציה אירופאית על מניה  יה שליכולה לשמש להערכת שווי 1973בשנת הנוסחה שפיתחו פישר בלק ומיירון שולס 

  שאיננה מחלקת דיבידנד לפני מועד פקיעת האופציה.

  

  שולס הינם כדקלמן:-) על בסיס מודל בלקput) ואופציית מכר (callשל אופציית רכש (הכלכלי שוויין 

  

  

 , הינו הזמן עד לפקיעה הינו שיעור הריבית חסרת הסיכון,   הינו מחיר המימוש,  הינו מחיר המניה,  כאשר 

  הינו ההתפלגות הנורמלית המצטברת של:   - ו

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Office: +972.77.507.0590    Cell: +972.52.598.1668    www.intrinsicvalue.co.il    roip@intrinsicvalue.co.il  

                                                 
  ראו: 1
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  כדקלמן: כאשר ניתן לפשט את 

  

  

השאלה המתבקשת אפוא היא איזו .  נכס הבסיס תשואותדרושה למודל הינה התנודתיות של שהתשומה האחרונה 

  תנודתיות יש להציב בתור האלמנט המנבא את מחיר נכס הבסיס? מקובל להבדיל בין כמה סוגי תנודתיות:

  ה.אומדן המחושב על סמך תצפיות העבר כפי שנרשמו בבורס –תנודתיות היסטורית  .1

אומדן אותו צופים לתקופת חיי האופציה והוא סובייקטיבי לחלוטין ותלוי בהשקפותיו וציפיותיו  –תנודתיות נצפית  .2

  של מעריך השווי.

נסחרת בפועל. למעשה, זוהי אותה תנודתיות זו ממחיר האופציה כפי ש ףאומדן המשתק –תנודתיות משתמעת  .3

  כפי שהיא נסחרת כיום.   בשוק, האופציהשולס נקבל את מחיר -שבהצבתה במודל בלק

  

נסכם זאת כך, מעריכי שווי , אך לשם הפשטות שיכול למלא סדרת מאמריםהבחירה בתשומת התנודתיות הינה דיון אחר 

בעוד שאקטוארים פיננסיים  לעשות שימוש בנתונים היסטוריים על מנת לאמוד את התנודתיות ההיסטוריתנוהגים 

  השוק.הגלומה במחירי דתיות המשתמעת תנונוהגים לאמוד את ה

  

  19732אופציות אירופאיות עם תשואת דיבידנד קבועה (מרטון) 

הרחיב את  ,1973במציאות, נכסים רבים מחלקים סוג של 'דיבידנד' על פני אורך חיי האופציה ורוברט מרטון, גם כן בשנת 

ידועה כלשהי. מודל מרטון עוקב אחר אותם  שולס הסטנדרטי כך שיכלול בחובו תשואת דיבידנד שנתית-מודל בלק

  שולס הבסיסי. -היסודות של מודל בלק

  

- שולס-(הנקרא גם מודל בלק ) על בסיס מודל מרטוןput) ואופציית מכר (callשל אופציית רכש (הכלכלי לפיכך, שוויין 

  הינם כדקלמן: מרטון)
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Merton, R., "Theory of Rational Option Pricing", Bell Journal of Economics & Management (June '73). 
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  :- מתוקננים ל  -ו כאשר 

  

  כדקלמן: כאשר ניתן לפשט את 

  
  

  19793הבינומי (קוקס, רוס ורובינשטיין)  אופציות אירופאיות במסגרת הסריג

(קרי, אופציות לא סטנדרטיות)  אקזוטיותאופציות השיטה הבינומית הינה שיטה נפוצה להערכת שוויי אופציות ונילה ו

- אופציות אירופאיות, ניתן לקשור בין השיטה הבינומית לבין מודל בלק כאחד, הודות לגמישותה. לצורך הערכת שווי

  .)1973(קרי, המודל של מרטון משנת מרטון -שולס

  

 ימחיר התפתחות) הבינומי. הסריג הבינומי ממדל במישרין את latticeשל הסריג ( תכונותיו הבסיסיותאת  ציגנראשית, 

בכל  נכס הבסיסמתחשב בתנועות למעשה בכך שהוא  ,האופציה על פני זמן שוויי התפתחותובעקיפין את  נכס הבסיס

  במודל. ) node(צומת זמן 

  

אחד "למטה", כאשר  מהלךאחד "למעלה" או  עשות מהלךמחיר נכס הבסיס יכול לכי  נההנחת הבסיס של המודל הי

  :כדלקמן מחושבמהלך כלפי מעלה 

  

  

  :כדלקמן מחושבומהלך כלפי מטה 
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זמנית, - בו שני מהלכים, ולא "למטה"אחד  מהלךאו  "למעלה"אחד  מהלךאך ורק  עשותהיות ומחיר נכס הבסיס יכול ל

  כלפי מטה כדקלמן: מהלךהרי שניתן לפשט את ה

  

  

  , כדקלמן:"למעלה"אחד  יעשה מהלךלאחר מכן, עלינו להקצות הסתברות לכך שמחיר נכס הבסיס 

  

  

סתברות לכך שמחיר נכס ה, הרי שה1 - השונים של מחיר נכס הבסיס שווה ל מהלכיםשל ההסתברויות ל ןמאחר וסך הצבר

  .אחד למטה, הינה פשוט  יעשה מהלךהבסיס 

  

  תרשים המתאר את אופן הפעולה של העץ הבינומי: להלן
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ש"ח. עוד נניח כי  100נניח כי מחיר זה הינו  ." מציין את מחיר נכס הבסיס היוםS" -אם נתחיל משמאל לימין, הרי ש

  :-הבסיס שווה ל", מחיר נכס Su. בצומת הראשונה "1.0145" הינה uהתנועה כלפי מעלה "

  

45.1010145.1100 =×  

  

התקופות, הרי שניתן לחשב את מחיר נכס  4אם ניקח את הצומת הרביעית, בהנחה שמחיר נכס הבסיס עלה במהלך כל 

Suלגבי "מידע שבידנו הבסיס בצומת זו. בהתחשב ב
  ", הרי שמחיר נכס הבסיס בצומת הרביעית יהיה:4

  

93.1050145.1100 4
=×  

  

לאחר שמצאנו את מחירי נכס הבסיס בצמתים הסופיים, הרי שאנו יכולים לחשב את שווי האופציה באמצעות אינדוקציה 

 מסוגלחשב פשוט מומהקצה הימני של הסריג, חזרה לנקודת ההתחלה. אלגוריתם מ באמצעות 'הליכה'לאחור, כלומר, 

אפילו עם  -אורך הצמתים על ידי ספירת איטרציות באמצעות 'הליכה' ל האירופאית שווי האופציהבעיית לפתור את 

   מספר רב של צמתים.

  

  הינם כדקלמן: תהבינומיהשיטה ) על פי put) ואופציית מכר (callשל אופציית רכש (הכלכלי לפיכך, שוויין 

  

  :- ו

  

j :נתון על ידי התנאי הבא  
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שלילי הבא הגדול יותר מהאיבר שבסוגריים. לדוגמא, אם האיבר שבסוגריים - מייצג את המספר השלם הא כאשר 

  .4יהיה  j, אזי 3.492היה 

  

. אירופאיות לצורך הערכת שווי אופציות מרטון- שולס- קשר בין המודל הבינומי ומודל בלק קייםכפי שציינו מוקדם יותר, 

, שווי האופציה על פי השיטה הבינומית מתחיל , איטרציות)time-steps( תקופות זמןעל ידי שימוש במספר משמעותי של 

 שווי האופציה על פי השיטה הבינומית – , עד שבסופו של דברמרטון- שולס- האופציה על בסיס מודל בלקלשווי  להתכנס

את ההנחות הבאות,  הניחליכולים נו . על מנת להמחיש זאת, אמרטון- שולס- האופציה על בסיס מודל בלקשווה לשווי 

   .מרטון-שולס-מודל בלקבסיס שווי האופציה על פי השיטה הבינומית מתכנס לשווי האופציה על  כיצד היווכחול
  

  

  

 5% של דיבידנד תשואת, 20% של תנודתיות, 102 של מימוש מחיר, 100 של מניה מחיר עם )call( רכש אופציית נניח

  .8% של סיכון חסרת ריבית ושיעור

  

  

על פי , נקבל תקופות זמן 200 . אם ניקח ש"ח 8.0310 של )call( שווי אופציית רכש נקבל ,מרטון-שולס-על בסיס מודל בלק

ביחס לשווי על  ש"ח 0.0059ש"ח, המייצג שגיאה אבסולוטית של  8.0369של  )call( השיטה הבינומית שווי אופציית רכש

של  )call( על פי השיטה הבינומית שווי אופציית רכשנקבל תקופות זמן,  10,000. אם ניקח מרטון-שולס-מודל בלקבסיס 

  מרטון.- שולס-מודל בלקביחס על בסיס  ש"ח 0.0002ש"ח, המייצג שגיאה אבסולוטית של  8.0308
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רק רובינשטיין. וריאציות אהמודל הבינומי שתואר לעיל הוא המודל הבינומי המקורי של ג'ון קוקס, סטפן רוס ומ

 והן כוללות, בין היתר, תנועות סטוכסטיות שונות של נכס הבסיס, 1979בספרות מאז  מופיעותוהרחבות של המודל 

, , הכללת פרמטרים נוספים)non-recombining trees( מתבדריםעצים ו )recombining trees( הפרדה לעצים מתכנסים

  ועוד. התקופה לאורך פרמטרים שינויאפשרות ל

  

של המאה הקודמת בארה"ב. באותן שנים החלו מאמצים  70 -המסחר באופציות על מניות החל בתחילת שנות ה לסיכום,

כאשר שני פרופסורים אמריקאיים, פישר בלק  1973לפיתוח מודל אמין להערכת שווי אופציות שהסתכמו בהצלחה בשנת 

ת על מניה שאיננה מחלקת דיבידנד. באותה שנה אירופאי CALLומיירון שולס, פיתחו נוסחה להערכת שווי אופציית רכש 

 CALLממש הפרופסור האמריקאי רוברט מרטון ניסח לראשונה את תנאי הגבול עבור אופציות אירופאיות ואמריקאיות (

אירופאית  CALLוויון בין אופציית רכש השכלל  הציג נוסחה, על פיכאחד) (הידועים גם כמשפטי מרטון) ו PUT - ו

) על אותו נכס בסיס עם מועדי פקיעה זהים P.C.P -או כ Put-Call Parity -אירופאית (המוכר גם כ PUTלאופציית מכר 

  אירופאית על מניה שאיננה מחלקת דיבידנד.  PUTלהערכת שווי אופציית מכר  ,ועם מחירי מימוש זהים

  

שולס כך שיוכל לשמש להערכת שווי -בלקחליט להרחיב את מודל מלפרופסור מרטון זה לא הספיק ועוד באותה שנה הוא 

. ספרי הלימוד והמדריכים השונים לאנשי שטח אינם עושים חסד עם אופציות אירופאיות על מניות שמחלקות דיבידנד

" 1973מרטון" חלף "מודל מרטון - שולס-מרחיב המודל שכן אין הם קוראים לו בשמו. השם המקובל בשוק הנו "מודל בלק

  . עוד כמה מודלים בחייו, שיבדל לחיים ארוכים)(מרטון היקר פיתח 

  

 כאחד) PUT -ו CALLלהערכת שווי אופציות ונילה (בפרקטיקה מרטון הוא המודל המקובל ביותר -שולס-כיום מודל בלק

את מודל  רק רובינשטייןאג'ון קוקס, סטפן רוס ומפיתחו  70 - . בסוף שנות הולקבלת אינדיקציית שווי לכל אופציה אחרת

מצב ירידה. או ץ הבינומי. על פי מודל זה, מחיר המניה מקבל בסוף כל תקופה רק שני ערכים אפשריים: מצב עליה הע

מרטון ומהמודל הבינומי שהוצגו לעיל זהות. - שולס-ראוי לציין, שתוצאות חישוב שווי אופציה המתקבלות ממודל בלק

אז' וכדומה) ושימוש משותף באותם משתנים אקסוגניים הסיבה העיקרית לכך טמונה בהנחות עבודה דומות (אי ארביטר

(כגון שיעור הריבית חסרת הסיכון, מחיר נכס הבסיס ובעיקר התנודתיות של תשואת נכס הבסיס) ואנדוגניים (מחיר 

המימוש ומשך חיי האופציה). בנוסף ראינו כי קיים תהליך התכנסות של שווי האופציה על פי המודל הבינומי לשווי 

בחלוקת משך חיי האופציה במודל הבינומי למספר  נעוץמרטון. תהליך התכנסות זה -שולס-יה על בסיס מודל בלקהאופצ

, מונח מתחום המתמטיקה in the limitתקופות זמן (איטרציות) הולך וגדל; כאשר משך כל איטרציה מצטמצם 'בגבול' (

מה לאינסוף ואורכה של כל איטרציה שואף לאפס, ממש"), הרי שמספר האיטרציות שואף  לא אבל שם שפירושו "כמעט

  מרטון.-שולס-שווי האופציה על פי המודל הבינומי מתכנס לשווי האופציה על בסיס מודל בלקש שמביא בתורו לכך
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  :רועי פולניצרמר  אודות

מעריכי שווי בלתי תלויים". מר פולניצר הינו בעל ניסיון רב  –מר פולניצר הינו בעליו של משרד הייעוץ הכלכלי "שווי פנימי 

 בן באוניברסיטת השקעות ועדת של ראשי ומודליסט סיכונים כמנהלבתחום הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית, 

 השווי הערכות תחום , ראשבע"מ ועסקי פיננסי אקטוארי יעוץ עגן חברת של הוגן שווי תחום וראש סיכונים , מנהלגוריון

 הישראלית בבנקאות הסיכונים ניהול בתחום מחקר וכעוזר )ישראל Russell Bedford( רביד–רווה חשבון רואי במשרד

  .ליפשיץ ז"ל שילה ר"דה"ה  של

 מודליסט פיננסי וכלכלי ,)QFV( מעריך שווי מימון כמותי ,)CFV( כמעריך שווי מימון תאגידיהינו מוסמך פולניצר מר 

)FEM( , סיכוני שוקאקטואר )MRA( ,כאקטואר סיכוני אשראי )CRA( ,כאקטואר סיכונים תפעוליים )ORA( , כאקטואר

מטעם לשכת מעריכי השווי  (PRA) וכאקטואר סיכונים פנסיוניים )LRA( כאקטואר סיכוני חיים, )IRA( סיכוני השקעות

מוסמך כמנהל הינו ומשמש גם כיו"ר ומנכ"ל הלשכה. כמו כן, מר פולניצר  )IAVFA( והאקטוארים הפיננסיים בישראל

על ידי  )CRM( וכמנהל סיכונים מוסמך )GARP( מטעם האיגוד העולמי למומחי סיכונים )FRM( סיכונים פיננסיים

ן במנהל עסקים עם התמחות במימו M.B.A -ובכלכלה  B.A וארבעל ת, )MBA( האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים

במוסדות  במימון ובנקאותבקורסים  ליפשיץ ז"ל שילה ר"דה"ה  של עוזר הוראהכמאוניברסיטת בן גוריון ושימש 

מרצה בקורסים בניתוח דוחות , במכללה האקדמית אחווה בנגזרות וניהול סיכוניםמרצה בקורסים , אקדמיים שונים

בניתוח ניירות ערך, מכשירים פיננסיים וניהול מרצה בקורסים וכ במכללה האקדמית אשקלוןכספיים והערכת שווי 

  .בקורס הכנה פרטי לבחינות הרשות לניירות ערך לרישיון מנהל תיקים בישראל תיקים
  

  :מעריכי שווי בלתי תלויים" –משרד הייעוץ הכלכלי "שווי פנימי  אודות

מספק שירותי ייעוץ כלכלי והערכות שווי של תאגידים,  מעריכי שווי בלתי תלויים" –משרד הייעוץ הכלכלי "שווי פנימי 

ת מומחים מעת לעהמשרד מעסיק  .ודוחות כספיים נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסים מורכבים לצורכי עסקאות

משרדי רואי חשבון, משרדי חברות ציבוריות, חברות פרטיות,  , בין היתר,יםנמנ משרדלקוחות ה בין .ובתחומי עיסוק

  .ייעוץ כלכלי וגופים פיננסיים
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