
 

 

   

 

 
 

שווקים ל מבוא: שווקים ומוצרים פיננסיים
 בסדרה 1מאמר מס' /  ומוצרים פיננסיים

 

 מאת: רועי פולניצר
 

 נציג את המושגים הבסיסיים של מכשירים נגזרים ושוקי נגזרים.מאמר זה ב

 

הסוחרים בדרך כלל מסמנים את המסחר שלהם באמצעות מערכת מכרז פתוח, שבה הינה  מסורתיתמערכת המסחר ה

 סימני ידיים. מסחר אלקטרוני כרוך בהתאמה אלקטרונית בין הקונים למוכרים.

 

ות עהטיפוסי בוצע באמצ OTC -( משמש למסחר רחב, כאשר מסחר הOTC- Over the Counterהשוק שמעבר לדלפק )

רסה", מה שמאפשר לסוחרים גמישות רבה יותר במשא ומתן על התנאים הטלפון. התנאים אינם נקבעים על ידי "בו

מבטל את סיכוני שחשוף יותר לסיכוני אשראי, בעוד שהבורסות מאורגנות באופן כזה  OTC -המוסכמים. שוק ה

 האשראי.

 

ערך מסוים  של יחידות של נייר כמות מסוימת( נותנת בידי המחזיק בה את הזכות לרכוש call optionאופציית רכש )

( נותנת בידי המחזיק בה את הזכות put optionבתקופה שקדמה לו, בעוד שאופציית מכר ) בתאריך מסוים, מסויםבמחיר 

 .בתקופה שקדמה לו בתאריך מסוים, מסויםערך מסוים במחיר  של יחידות של נייר כמות מסוימתלמכור 

 

ערך מסוים במחיר  של יחידות של נייר כמות מסוימת( הינה הסכם לקניית או למכירת forward contractעסקת אקדמה )

 .בתאריך מסוים מסוים

 

של  כמות מסוימתלקניית או למכירת , יותר פורמליוגם הרבה  מחייבמשפטי הסכם  ינוה( future contractעתידית )

 במחיר שמוסכם היום הן על הקונה והן על המוכר.ערך מסוים  יחידות של נייר

 

 ( מאופציית רכש עבור מחזיק האופציה מחושב כדלקמן:payoffהתזרים )

 XSCall TT  ;0max 
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 כאשר:

TS .מחיר המניה בפקיעה = 

X .מחיר המימוש = 

 

 התזרים מאופציית מכר עבור מחזיק האופציה מחושב כדלקמן:

 TT SXPut  ;0max 

 כאשר:

TS .מחיר המניה בפקיעה = 

X .מחיר המימוש = 

 

 

 בעסקת אקדמה מחושב כדלקמן:( Long)התזרים מפוזיציית יתר 

KSpayoff T

Long

Forward  

 כאשר:

TS .מחיר המניה בפקיעה = 

K .מחיר המסירה = 

 
 

את מחירו של למעשה  "נועלות"מגדרים משתמשים בנגזרים על מנת לשלוט או לנטרל חשיפה פיננסית כלשהי. עתידיות 

נייר הערך ואינן מאפשרות כל רווח פוטנציאלי. אופציות מגדרות תנועות מחיר שליליות ומאפשרות רווח פוטנציאלי 

השמאלי את הזנב 'זנב' של ההתפלגות, רק קונים למעשה  )כלומר, כאשר קונים אופציה סימטרי-ויש להן תזרים א הואיל

 הימני אך לא את כל ההתפלגות(.את הזנב או 
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ספקולנטים משתמשים בנגזרים על מנת להמר על השוק. עתידיות דורשות השקעה התחלתית נמוכה, שהיא למעשה 

הואיל ים גדולים, להפסדלחילופין לגרום לרווחים גדולים או  הביאל ותעתידיות יכול. התחלתייםהדרישת הביטחונות 

קונים למעשה את כל ההתפלגות, משמע, גם את הזנב  ת)כלומר, כאשר קונים עתידי תזרים סימטרי נוולעתידיות יש

 השמאלי וגם את הזנב הימני(.

 

מתומחרים  אשר אינםוניצול ניירות ערך  איתורחסר סיכון באמצעות ו בטוחארביטראז'רים מחפשים להרוויח רווח 

ערך בשוק אחד או יותר. -ושוותחסרי סיכון על ידי כניסה לפוזיציות מקזזות  וודאיים כראוי. ניתן להרוויח רווחים

פעולת הארביטראז' מחזירה במהירות את המחירים ואיל והנמשכות יותר מדי זמן היות אינן הזדמנויות ארביטראז' 

 לשיווי משקל.

 

יש לקבוע לפיכך, טהורה.  )קרי, הימור( ארביטראז' ולספקולציהלם מכשירים ורסטיליים המשמשים לגידור, יננגזרים ה

 גבולות לסיכונים ולאכוף אותם בקפדנות. כמו גם בזהירות בקרות על מנת למנוע שימוש לא ראוי בנגזרים

 

 שווי פנימי
מספק שירותי הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים  שווי פנימימשרד הערכות השווי 

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

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

 הניהול הסיכונים ובנושאים נוספים. 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.intrinsicvalue.co.il/
mailto:info@intrinsicvalue.co.il


 4 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 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 סים בלתי מוחשיים בעסקאות מקרקעיןהערכות שווי בנושא נכ

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

 (.IAVFAהשווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ) כמנכ"ל ויו"ר לשכת מעריכי

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  הוועדהועי משמש גם כיו"ר . רIAVFAגילויי הדעת של הפרקטיקנים שקובע את 

וועדת ) המסים בישראל לביצוע, פיקוח וניהול הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים

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

 ת אקדמיים שונים.אשקלון ובמוסדו
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רועי הינו אקטואר בעל תואר שני במנהל עסקים )התמחות במימון( ותואר ראשון בכלכלה )התמחות במימון( 

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

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

( מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים CRM(, כמומחה לניהול סיכונים )IAVFAוהאקטוארים 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 -הבשניהם ציוניו דורגו באחוזון 

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

-יברסיטת בןבאקטואריה באוניברסיטת חיפה ובוגר קורסים מתקדמים במתמטיקה ומימון לתואר שני בכלכלה באונ

 גוריון.
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