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חלק  – Iמושגי יסוד







סביבת מסחר (תזכורת)
מונחים בסיסיים (הגדרות)
תכונות בסיסיות
יסודות תמחור

חלק  – IIמודלים של תמחור





מודלים בינומיים
מודל Black & Scholes
שיטת התמחור תוך פתרון SDE
שיטת התמחור המותאם לסיכון
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 – Sמחיר שוק נוכחי של נכס הבסיס ()Spot/stock
 – Eמחיר מימוש האופציה ()Exercise price
 – Tזמן עד לפקיעת האופציה (בד"כ במונחים שנתיים)
 – rשער ריבית חסרת סיכון לתקופה אחת (רציף או בדיד)
 – STמחיר נכס הבסיס בעת פקיעת האופציה

 מטרתו של תמחור היא קביעת מחיר הוגן לאופציה
בכל רגע נתון ,בהינתן מאפייני הסביבה והאופציה עצמה
Y
Xi

( – C)S,T,Eמחיר של אופציית  callבעלת מחיר נוכחי של
נכס הבסיס  ,Sזמן לפקיעה  Tומחיר מימוש E

מבחינה טכנית ,מטרת התמחור היא זיהוי וניתוח של כל
המשתנים ( )Xiבעלי השפעה על ערך (מחיר) האופציה (;)Y
המשתנים המשפיעים יכולים להיות מאפייני הסביבה (כגון
שער ריבית) או מאפייני האופציה עצמה (כגון הזמן לפקיעה)
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ערך האופציה לא יכול להיות שלילי
)(1
)(2
6

1

3

במלים אחרות ,המטרה היא פונקצית ערך האופציה
(הן הארגומנטים והן הצורה הפונקציונאלית); את
תהליך ההגעה לפונקציה ניתן לחלק לשני שלבים:
Y
 .1שלב ההכרה ,בו מאתרים גבולות
כלליים שמתוכם הפונקציה אינה Xi
יכולה לחרוג משיקולים טכניים
 .2שלב המידול ,בו עוסקים בצורה
הפונקציונאלית המפורשת בתוך
Y
הגבולות שאותרו בשלב הראשון;
הפונקציה מוצעת ע"י מודלים של Xi
תמחור כגון מודל מופשט (בינומי)
ומודל מעשי ()Black & Scholes

אופציה תמומש אך ורק אם הדבר הנו כדאי
(תקבול חיובי לבעל האופציה) .אם המימוש
אינו כדאי ,אין חובה לממשה ,ולכן:

C(S,T,E) ≥ 0
P(S,T,E) ≥ 0

( – P)S,T,Eמחיר של אופציית  putבעלת מחיר נוכחי של
נכס הבסיס  ,Sזמן לפקיעה  Tומחיר מימוש E
סימון תחתי  aיתייחס לאופציה אמריקאית ,וסימון תחתי e
לאופציה אירופאית ,במקרים שבהם קיים הבדל בין הסוגים;
בהקשרים שבהם אין הבדל ,לא יופיעו הסימונים התחתיים
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ערכה המינימאלי של אופציה אמריקאית מכונה
הערך הפנימי ( intrinsic valueאו ;)parity value
המונח בד"כ מוגדר עבור אופציות אמריקאיות בלבד



הערך הפנימי של אופציה שנמצאת:



• בתוך הכסף ( )ITMהנו חיובי ,ו-
• מחוץ לכסף ( )OTMאו בכסף ( )ATMהנו אפס
• הערך הפנימי של אופציה לעולם אינו שלילי






ערך מינימאלי של אופציה אמריקאית
)Ca(S,T,E) ≥ Max(0, S-E
)Pa(S,T,E) ≥ Max(0, E-S

באופן הגדרתי ,ערכה הפנימי של אופציה אמריקאית
הנו הסכום שהיה מתקבל ע"י בעל האופציה כתוצאה
ממימוש האופציה המיידי (תזרים אי שלילי בלבד)

)(3
)(4
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אופציית רכש ( )callמהווה חוזה שבאמצעותו משקיע
יכול להשיג את נכס הבסיס ,ומחיר החוזה אינו יכול
לעלות על מחירו של הנכס (עלות השגתו ללא חוזה):

C (S,T,E) ≤ S

אופציה אמריקאית ניתנת למימוש בכל
רגע נתון לפני פקיעתה ,ולכן ניתן לטעון
טענה חזקה יותר לגבי ערכה המינימאלי:
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בפועל ,מחירה של אופציה אמריקאית בד"כ עולה על
ערכה הפנימי (אי שוויונות ( )3ו )4( -הופכים לחזקים)
ההפרש בין מחיר האופציה האמריקאית לבין ערכה
הפנימי מכונה ערך עתי או לעתים ערך ספקולטיבי
( time valueאו )speculative value



להלן הגדרה פורמאלית של ערך עתי:



)(7

הערה :בעוד ההסבר האינטואיטיבי המובא בטענה
לעיל הוא נכון לכשעצמו ,הטענה גם ניתנת להוכחה
פורמאלית תוך שימוש בתכונות נוספות המוסברות
בהמשך; לאחר הכרה עם התכונות הללו ,נוכיח את
( )7באופן פורמאלי (ההוכחה היא בעלת היבט מעניין)

)Ca(S,T,E) - Max(0, S-E
)Pa(S,T,E) - Max(0, E-S

)(5
)(6
9
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 נציג באופן גראפי את כל המגבלות התיאורטיות ( )1עד (:)9
European put
)(2), (8

Ce European call

Pe

E(1+r)-T

S

)(1), (7
S

S

American put
)(2), (4), (9



American call
Ca
)(1), (3), (7

Pa
E

Pe(S,T,E) ≤ E(1+r)-T
Pa(S,T,E) ≤ E

S
S

2

E

S



E

אופציית מכר ( )putמהווה חוזה שבאמצעותו
משקיע יכול למכור את נכס הבסיס תמורת מחיר
המימוש ,כאשר המכירה תהיה כדאית רק אם
מחיר המימוש יעלה על מחיר השוק של הנכס
ההפרש המקסימאלי יתקבל כאשר מחיר השוק
של נכס הבסיס הנו אפס ,ובמקרה זה התקבול
למשקיע שווה לערכו הנוכחי של מחיר המימוש:
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הערך העתי של האופציה יהיה גבוה יותר ככל
שהזמן לפקיעה ארוך יותר; הערך העתי הולך
ומצטמצם עם הזמן ,ומתאפס בעת הפקיעה
[תזוזת הפונקציה בכיוון החצים בגרף להלן]





זהו תהליך דעיכת הערך העתי ()time value decay
American put

American call

Pa
E

Ca

מחירי אופציות רכש ומכר ,בהתאמה ,בפקיעה:
S

S

E

S

E

 עבור  ,callערך האופציה יורד עם עליית מחיר
מימוש(12) C(S,T,E1) ≥ C(S,T,E2); (E2>E1) :
 עבור  ,putערך האופציה עולה עם עליית מחיר
מימוש(13) P(S,T,E2) ≥ P(S,T,E1); (E2>E1) :
 הטענות ניתנות להוכחה תוך בחינת אסטרטגיית
"מרווח כסף" ( ,)money spreadהמוגדרת ע"י:
 .1קניית אופציית  callבעלת מחיר מימוש נמוך
 .2כתיבת אופציית  callבעלת מחיר מימוש גבוה
(או פוזיציה הפוכה לאסטרטגיה ע"ס אופציות )put
 להלן פירוט אסטרטגיית מרווח כסף ע"ס :call



בפקיעת האופציות ,ערכו של התיק יהיה שווה
לתזרים הנובע ממנו; התזרים יכלול את שני
התזרימים הנובעים מאופציות בעת פקיעתן



קיימות שלוש אפשרויות עבור מחיר נכס הבסיס
ביחס לשני מחירי המימוש  E1ו:)E2 > E1( E2 -

.1
.2
.3


3

)C (ST,0,E) = Max(0, ST - E
)P (ST,0,E) = Max(0, E - ST

)(10
)(11

14

13
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מלבד הזמן לפקיעה ,הערך העתי מושפע גם מעומק
האופציה בכסף ( = moneynessהפרש בין מחירים)
שאלה :כתלות בעומק האופציה בכסף ,מתי הערך העתי
יהיה גבוה יותר – עבור אופציה  ITM ,OTMאו ATM
(כולן בעלות שאר המאפיינים זהים)?
תשובה( ATM :בכסף ,הפרש מחירים אפסי)  -הערך
העתי יהיה מקסימאלי ,ובאופציות הנמצאות עמוק
בתוך -או רחוק מחוץ לכסף ,הערך יהיה נמוך יחסית
הסבר :המצב  ATMהנו בעל אי וודאות מרבית בנוגע
למצב האופציה בעת פקיעה ,ובמצב של אי וודאות גורם
הזמן יהיה המכריע ,לעומת מצבים שהם יותר בטוחים
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 ST ( ST < E1נמוך משני המחירים)
 ST ( E1 ≤ ST < E2נמצא בין השניים)
 ST ( E1< E2 ≤ STגבוה משני המחירים)
נבחן כל מקרה לגופו:

בעת פקיעה ,אופציה אירופאית שקולה לאופציה
אמריקאית ,כי שתיהן ניתנות למימוש מיידי
ללא הזמן לפקיעה ,שינויים עתידיים אפשריים
במחיר נכס הבסיס אינם רלוונטיים ,ולכן בעת
פקיעה מחיר האופציה משקף את ערכה הפנימי
בלבד (זמן אפס לפקיעה פירושו ערך עתי אפס)

הערה :ההוכחה להלן מתייחסת לאופציה שהיא אירופאית,
אך התוצאה תקפה גם עבור אמריקאית (ניתן להוכחה תוך
בחינת מצב של מימוש מוקדם ,ראו למשל  ,Chanceע' )74

 נבחן את התיק המתקבל ע"י שתי הפעולות הבאות:
 קניית  callבעלת מחיר מימוש E1 כתיבת  callבעלת מחיר מימוש (E2 > E1) E2 עבור  callראשונה נשלם )[ C(S,T,E1נכס]
 עבור  callשנייה נקבל )[ C(S,T,E2התחייבות]
 ערכו של התיק הנו )C(S,T,E1) - C(S,T,E2
 השאלה היא :האם ערך זה הנו חיובי או שלילי?
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 .1כלומר ,בכל מצב אפשרי התיק מניב לבעליו תזרים שהוא
אי שלילי (ולעתים גם חיובי ממש) בעת פקיעת האופציות
 .2ערכו ההתחלתי של התיקC(S,T,E1) - C(S,T,E2) :
 שאלה :מה ניתן להסיק מהתוצאה בסעיף  1לעיל לגבי
סימן הערך המופיע בסעיף ( 2כלומר ,ערכו של התיק)?
 תשובה :ערכו ההתחלתי של התיק חייב להיות חיובי
 .iאם הערך הנו חיובי ,פירוש הדבר :תשלום נטו עבור
רכישת התיק (האופציה שנרכשה עלתה יותר מזאת
שנכתבה); פירוש הדבר הוא השקעה תמורת תשואה
 .iiאם הערך היה שלילי ,המשמעות הייתה תקבול נטו
עבור רכישת התיק (האופציה שנרכשה עלתה פחות
מהאופציה שנכתבה); אך פירוש הדבר אז היה תקבול
תמורת תשואה ,השקעה "טובה מכדי להיות אמיתית"

ST < E 1
ערך שתי האופציות הנו אפס (היות ושתיהן
נמצאות מחוץ לכסף) ,סך ערך התיק הנו 0
E1 ≤ ST < E2
האופציה שקנינו בתוך הכסף ,זאת שמכרנו
מחוץ לכסף ,סך ערך התיק הנו ST – E1 ≥ 0
E1 < E2 ≤ ST
שתי האופציות נמצאות בתוך הכסף ,ימומש
התזרים החיובי והשלילי ,וסך ערך התיק הנו
ST – E1 – (ST – E2) = E2 – E1 > 0

.1

.2

.3
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התקבול למחזיק בפוזיציית "מרווח כסף"
( )money spreadבעת מימוש האופציות
התקבול לבעל פוזיציה
money spread

התקבול לקונה של )C(E1


S

S

4

E1

התקבול לכותב של )C(E2
E2

E1



S



הערה :בבורסה ,הפוזיציה של
הקונה מכונה long position
וזו של הכותב short position



תזכורת :עפ"י אחת התכונות שהוצגו לעיל ,מחירה של
אופציית  callלא יעלה על מחיר נכס הבסיס באותה
נקודת זמן (עפ"י הסבר מופשט ,מחיר של חוזה להשגת
הנכס לא יעלה על עלות השגת הנכס ללא כריתת חוזה):





E2
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.1

תכונת הדעיכה של הערך העתיC(S,T1,E) ≤ C(S,T2,E) :
אם ( T1 < T2התכונה הוסברה אך לא הוצגה כנוסחה)

.2

תכונת השפעה של מחיר מימושC(S,T,E1) ≥ C(S,T,E2) :
אם ( E1 < E2זוהי הנוסחה מס' ( )12שהוכחנו זה עתה)

גם אם ההשקעה "הטובה" מסעיף  iiתופיע,
יווצר לחץ אדיר לרכישת התיק ,כולם ישאפו
לקנות אופציה ראשונה ולמכור את השניה,
והמחירים ינועו בכיוונים הנובעים מהלחץ
מסקנה :בתנאיי שוק יעיל ובמצב יציב (שו"מ),
ערכו ההתחלתי של התיק לא יכול להיות שלילי,
מכיוון והתיק מבטיח תשואה אי שלילית בפקיעה
מכאן C(S,T,E1) - C(S,T,E2) ≥ 0 :או באופן
שקול ,)12( C(S,T,E1) ≥ C(S,T,E2) :מש"ל
את הנוסחה המקבילה ( )13ניתן להוכיח בדרך דומה,
עם פעולות מכירה/קניה הפוכות של אופציות put

S

התקבול לבעל פוזיציה
money spread

S
E2

24

21

הרווח למחזיק בפוזיציית "מרווח כסף" שווה לתקבול
פחות ההשקעה ההתחלתית )C(S,T,E1) - C(S,T,E2
הרווח לבעל פוזיציה
money spread

)(7
C (S,T,E) ≤ S
כעת נוכיח את הטענה באופן פורמאלי ,תוך
שימוש בשתי התכונות הבאות של אופציות:

19

E1

E2

E1

הערה :לשם פשטות ,הגרף מתעלם
מסוגיית ערך הזמן של כסף (עיתוי
של תשלום ההשקעה לעומת עיתוי )C(S,T,E1) - C(S,T,E2
התקבול הסופי בפקיעת האופציות)

23
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שערי ריבית קשורים קשר ישיר עם מחירי אופציות
רכש .באופן מופשט ,אופציית רכש מאפשרת דחיית
הרכישה של נכס הבסיס ,וככל ששער הריבית יהיה
גבוה יותר ,כך הסכום המיועד לרכישה יכול לצבור
ריבית גבוהה יותר בבנק; לכן ,עליה בשערי הריבית
הופכת אופציות רכש ( )callלאטרקטיביות יותר



שערי ריבית קשורים קשר הפוך עם מחירי אופציות
מכר .באופן מופשט ,אופציית מכר מאפשרת דחיית
המכירה של נכס הבסיס ,וככל ששער הריבית יהיה
גבוה יותר ,כך ערכו הנוכחי של התקבול הצפוי בעתיד
מהמכירה יהיה נמוך יותר; לכן ,עליה בשערי הריבית
הופכת אופציות מכר ( )putלאטרקטיביות פחות



שאלה :עבור נכסים כגון מניות ,מידת תנודתיות
גבוהה מהווה תכונה רצויה או בלתי רצויה ,ומדוע?

C (S,∞,0) ≤ S





•







נקבל הוכחה פורמאלית של נוסחה (:)7



C (S,T,E) ≤ C (S,∞,0) ≤ S

26

קשר מיוחד קיים בין מחירים של אופציות מכר
ורכש אירופאיות ,הכתובות על אותו נכס בסיס
ובעלות מחירי מימוש ומועדי פקיעה זהים





עבור אופציות מכר ,השפעתו של ערך הביטוח מחזקת
את הקשר ההפוך שהוסבר לעיל; עבור אופציות רכש,
ההשפעה מחלישה אך לא עולה על הקשר הישיר שהוסבר
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נוסחת  )PCP( Put-Call Parityמקשרת בין
מחירי שתי האופציות ( Pו ,)C -מחיר נכס הבסיס
( ,)Sמחיר מימוש ( )Eושער ריבית חסרת סיכון ()r

עובדה בסיסית :אופציה אמריקאית מהווה
ני"ע בעל כל אותן התכונות כמו אופציה
אירופאית ,בתוספת תכונה אחת חיובית –
אפשרות של מימוש מוקדם .התכונה אינה
יכולה לגרוע מערך האופציה ,כלומר:
)Ca(S,T,E) ≥ Ce(S,T,E
)Pa(S,T,E) ≥ Pe(S,T,E

30
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הערה :בנוסף לדחיית העסקה ,לאופציות תפקיד חשוב
נוסף :האופציות מאפשרות גידור מפני סיכון של שינויי
מחירים .הן אופציות הרכש והן המכר משמשות להגנה
מהסוג הזה והערך הנובע מכך מכונה ערך הביטוח –
insurance value
ערך הביטוח קשור קשר הפוך עם שערי ריבית :בדומה
לביטוח רגיל (כגון ביטוח רכב) ,גם הביטוח באמצעות
אופציות הופך לאטרקטיבי פחות כאשר שער הריבית
עולה (כי עולה העלות האלטרנטיבית  -הריבית בבנק)



לחילופין ,נניח נכס עם תנודתיות אפס .בכל עת ,ערך האופציה על
הנכס יהיה שווה לאפס (אם האופציה מחוץ לכסף) או לערך נוכחי
של ערכה הפנימי ( ואז היא פשוט תהיה שקולה לנכס חסר סיכון)28

פיתוח נוסחת  PCPהנו פשוט מבחינה טכנית ,אך
חשוב להבנת המשך החומר :נוסחאות מתקדמות
יותר המביאות למודלים לתמחור אופציות אשר
מקשרים בין אותם המשתנים הבסיסיים הנ"ל

בשילוב עם שתי התכונות שהוזכרו לעיל:
 .1תכונת הדעיכה של הערך העתיC(S,T1,E) ≤ C(S,T2,E) :
כאשר ( T1 < T2התכונה הוסברה אך לא הוצגה כנוסחה)
 .2תכונת השפעה של מחיר מימושC(S,T,E1) ≥ C(S,T,E2) :
כאשר ( E1 < E2זוהי הנוסחה מס' ( )12שהוכחנו זה עתה)

התכונה איננה רצויה – פירושה סיכון גבוה של הפסד
לעומת זאת ,באופציות מידת תנודתיות גבוהה של נכס
הבסיס מהווה תכונה רצויה (מאוד!) ,שפירושה הוא
סיכוי גבוה של רווח (לנוכח הפסד מוגבל ע"י הפרמיה)
הסיבה היא בכך שככל שהתנודתיות גבוהה יותר ,כך
גובר הסיכוי של האופציה לפקוע בתוך הכסף ,כאשר
ההפסד המרבי בכל מקרה מוגבל לגובה הפרמיה



5



בנוסף ,נשתמש בעובדה בסיסית הבאה :ערכה של מניה
יהיה לפחות שקול לערך של אופציית רכש תמידית (ללא
כל תאריך פקיעה) ,בעלת מחיר מימוש אפס ,על מניה:

)(14
)(15
29
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תקבולי התיק כתלות במחיר
המניה בעת פקיעת האופציות





מרכיבי תיקים

ST > E

ST ≤ E

ערך נוכחי

תקבול מ-

ST

ST

S

מניה ()A

0

E – ST

)Pe(S,T,E

)A( put

ST

E

)total (A

ST – E

0

)Ce(S,T,E

)B( call

E

E

E(1+r)-T

אג"ח ()B

ST

E

)total (B

)S + Pe (S,T,E
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לשם המחשה ,נניח כי מניה א עולה היום  .$85כמה
צריכה לעלות מניה ב? מה יקרה אם זה לא יתקיים?





34

 שימוש בלתי שגרתי בנוסחת הקשר בין אופציות רכש
ומכר (הסיפור מובא עפ"י ספרו של )Don M. Chance
 הלוואת כספים תמורת ריבית נחשבה לפעולה בלתי
מוסרית והייתה מחוץ לחוק במקומות רבים ,על פני
תקופות היסטוריות ארוכות [המונח  usuryפירושו
"הספקת הלוואות תמורת ריבית קצוצה" ,ובאנגלית
המונח הנו באופן כללי בעל קונוטציה שלילית בוטה]
 החל מימי הביניים ,החלה הלוואת הכספים תמורת
ריבית להפוך לפעולה חוקית ,אך הוטלו מגבלות כבדות
על גובה הריבית המותרת; חלק מהמגבלות הללו עדיין
קיימות במדינות רבות ,עבור פעולות עסקיות מסוימות

להלן התקבולים האפשריים בעת פקיעת האופציות:

31

התקבולים של שני התיקים הנם זהים בכל מצב סופי:

חוק מחיר אחיד ( )The Law of One Priceמחייב
שוויון מחירים של נכסים המבטיחים תקבולים זהים
בכל מצב אפשרי (מייד נביא פירוט נוסף אודות החוק)
מסקנה :מחירים של תיקים ( )Aו )B( -חייבים להיות
זהים ,והשוויון הנובע מכך מבטא קשר בין המחירים
של אופציות רכש ומכר הכתובות על אותו נכס בסיס:
)Put-Call Parity (PCP

(16) S + Pe (S,T,E) = Ce (S,T,E) + E(1+r)-T



עפ"י חוק מחיר אחיד ,אם מניה א עולה  $85אזי מניה ב
חייבת לעלות  .$42.5נניח שזה לא מתקיים ו-ב עולה .$39
נבצע פעולות הבאות :קניית שתי מניות ב (תמורת )$78
ומכירה בחסר של מניה א אחת (תמורת  >= )$85נקבל $7
לאחר שיתממש אחד משני המצבים האפשריים (לא חשוב
איזה מהם) ,נוכל למכור שתי מניות ב ולקנות בדיוק מניה א
אחת (לפי הנתון ,בכל מצב מניה א תעלה כמו שתי מניות ב)
תוצאה :תזרים מיידי חסר סיכון ולא דורש השקעה של .$7
הזדמנות ארביטראז' תמשוך את כל המשקיעים והלחץ על
מחירי מניות יביא (במהרה) לכך שיתקיים חוק מחיר אחיד



חוק מחיר אחיד (ארביטראז') קובע כי לכלים פיננסיים
שקולים חייבים להיות מחירי שוק שווים בכל רגע נתון
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6

Ce (S,T,E) +

)total(A) = total(B

מניה א :במצב  Aמחירה  ,$100במצב  Bמחירה $80
מניה ב :במצב  Aמחירה  ,$50ובמצב  Bמחירה $40

הקשר בין המניות :מניה א אחת שקולה לשתי מניות ב,
כי שני הנכסים הללו מבטיחים את אותם התקבולים.
חוק מחיר אחיד קובע כי מחירי שני הנכסים חייבים
להיות זהים כבר היום ,משיקולי היעדר ארביטראז'

כעת נתבונן בתיק השקעות ( )Bהמורכב מאופציית
רכש אירופאית אחת על אותה המניה ובעלת אותו
מחיר מימוש  Eוהזמן לפקיעה  ,Tואג"ח תלוש-אפס
חסרת סיכון ,בעלת ערך נקוב  .Eערך התיק ( )Bהנו:

E(1+r)-T

נניח שתי מניות ,א ו -ב ,ונניח כי רק אחד משני מצבי
טבע יכול להתממש מחר –  Aאו  .Bכמו כן ,ידוע כי:


נתבונן בתיק השקעות ( )Aהמורכב ממניה אחת
שמחירה  Sואופציית מכר אירופאית אחת על המניה,
בעלת מחיר מימוש  Eוזמן לפקיעה  .Tערך התיק (:)A

33
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)E(1+r)-T = Pe (S,T,E) + S - Ce (S,T,E


האגף השמאלי בנוסחה מייצג כעת פוזיציה של מי
שמספק הלוואה בגובה ערכו הנוכחי של  ,Eומקבל
החזר בגובה  Eכעבור זמן  ,Tכלומר הלוואה בעלת
ריבית גלומה ( rכמו ברכישת אג"ח ללא קופונים)



האגף הימני בנוסחה מייצג כאן פוזיציה של מי
שמחזיק באופציית  putובמניית הבסיס שלה
ובמקביל כותב אופציית  callעל אותה המניה (עם
מחירי מימוש והזמן לפקיעה זהים בשתי האופציות)

אחד מאנשי העסקים הידועים מאוד במאה ה,19 -
 ,Russel Sageהיה גם אחד הסוחרים הראשונים
באופציות בארה"ב .כאיש עסקים ומתמטיקאי פיקח,
עשה  Sageהשימוש הלא שגרתי הבא בנוסחת :PCP

(16) S + Pe (S,T,E) = Ce (S,T,E) + E(1+r)-T
את הנוסחה הציג בצורה שקולה תוך העברת אגפים:



)E(1+r)-T = Pe (S,T,E) + S - Ce (S,T,E
37
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)E(1+r)-T = Pe (S,T,E) + S - Ce (S,T,E


מה שעשה  Russel Sageהוא:
 .1קנה מהלקוחות שלו אופציות  putומניות הבסיס
 .2במקביל מכר ללקוחותיו אופציות  callעל המניות
 .3בעסקאות הנ"ל ,התאים את מאפייני ני"ע כך שהריבית
הגלומה בצדו השמאלי של השוויון עלתה על זו המותרת




כל העסקאות לעיל היו מותרות וחוקיות לחלוטין;
הפקת ריבית גבוהה מהמותרת התאפשרה כתוצאה
מחוסר המודעות של השלטונות לחוקים פיננסיים
בסיסיים ,בפרט לחוקי ני"ע נגזרים מסוג אופציות

39



מודל בינומי חד תקופתי לתמחור אופציות הנו מודל
המניח כי אורך חיי האופציה הנו תקופה אחת בלבד
אורכה הפיזי של התקופה אינו חשוב; החשוב הוא
שמחיר נכס הבסיס יכול להשתנות רק פעם אחת
מחיר נכס הבסיס יכול לקבל אחד משני ערכים עם
הסתברויות מסוימות ,בהתאם להתפלגות בינומית
אולם ,בפועל גם אם יש רק שני ערכים אפשריים
למחיר הנכס ,ההתפלגות בד"כ אינה ידוע – האם
הנחת ההתפלגות הופכת את המודל ללא מציאותי?
שלילי .האלמנט המעניין של מודל בינומי הוא בכך
שאין צורך בידיעת ההתפלגות לצורך קביעת המחיר
באופן כללי ,על אף פשטותו ,המודל הבינומי שנציג
להלן יתרום רבות להבנת מודלים מתקדמים בהמשך

41
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נניח עולם ובו אופציית  callבעלת מחיר מימוש  Eכתובה
על מניה מסוימת .נסמן את מחיר האופציה ע"י  ;Cמחיר
המניה הנו  .Sהאופציה פוקעת מחר ,ועד אז מחיר המניה
יכול להשתנות ב u -או ב d -אחוזים (כאשר  u < r < dו-
 rהנה ריבית חסרת סיכון יומית); מחיר המניה יגיע מחר
ל Su-או  ,Sdומחיר האופציה יגיע ל Cu-או  ,Cdבהתאמה:
)Su = S(1+u





 Sמניה
)(17

)Sd = S(1+d
)Cu = Max(0, S(1+u) – E

)(18

)Cd = Max(0, S(1+d) – E



מטרת המודל
 Cאופציה
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כתוצאה ,נוצרה הלוואה סינתטית – synthetic loan
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אם כן ,מה לא ידוע? כלומר ,מה חסר כדי שנוכל
לקבוע ערך הוגן  Cעבור מחיר האופציה היום?
המסלול שבו יבחר מחיר המניה ,ולכן גם
המסלול שבו יבחר (בהתאמה) מחיר האופציה
המסלול אינו וודאי ולכן נצטרך להתחשב בשתי
האפשרויות .כיצד?







)Su = S(1+u

ברצוננו למצוא ערך "הוגן" או "נכון"  Cשל מחיר
האופציה היום ,כאשר המשתנים הידועים הנם:
מחיר מימוש E
מחיר מניה S
ערכים  uו d -ולכן מחירי המניה מחר  Suו Sd -ומחירי
האופציה המתאימים  Cuו ,Cd -בהתאמה:
)Su = S(1+u

 Sמניה
)Sd = S(1+d
)(17

)Cu = Max(0, S(1+u) – E

)(18

)Cd = Max(0, S(1+d) – E

?

 Sמניה
)Sd = S(1+d

מטרת המודל

)(17

)Cu = Max(0, S(1+u) – E

 Cאופציה








 Cאופציה
)(18
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הבהרה חשבונאית וטרמינולוגית:
רכישה של מניה היא רכישת נכס ,לעומת כתיבת
אופציה שהיא יצירת התחייבות (כלפי המחזיק)
בהתאם לכך ,המניה תופיע בצד הנכסים וערכה
יתווסף לערך התיק ,בעוד האופציה תופיע בצד
ההתחייבויות וערכה יוחסר מערך התיק
)V = hS – C (19
באופן כללי ,הסוחרים בבורסה מתייחסים לפוזיציה
חיובית במובן הנ"ל כ"ארוכה" או  longולפוזיציה
שלילית כ"קצרה" או  ,shortכאשר המונח הראשון
משקף חזקה או בעלות והשני – התחייבות פתוחה







.2

כתיבת אופציית  callאחת (בדיוק) על המניה
המטרה בשלב זה היא מציאת יחס גידור hedge ( h
 )ratioכך שהתיק הנ"ל יהיה חסר סיכון ,ולכן יניב
תשואה חסרת סיכון  .rערכו הנוכחי של התיק הנו :V
)V = hS – C (19

נפתור את המשוואה האחרונה עבור  hונקבל:



אם ערכים  u ,Sו d -ידועים ,ניתן לחשב את  CuוCd -
מתוך ( )17ו ,)18( -ובסופו של דבר את הערך  hמ)22( -



43

ניצור תיק חסר סיכון ,המכונה לעתים תיק גידור
( )hedge portfolioתוך ביצוע הפעולות הבאות:

.1



45

בעת פקיעת האופציה ,ערך התיק יהיה  Vuבמידה
ומחיר המניה יעלה ,או  Vdבמידה ומחירה ירד;
בסימונים שהוגדרו:
)Vu = hSu – Cu = hS(1+u) - Cu (20
)Vd = hSd – Cd = hS(1+d) - Cd (21

בהתאם לכך ,נוכל ליצור תיק חסר סיכון ,כאשר באופן
הגדרתי ,ערכו כעבור תקופה חייב להיות שווה לערכו
הנוכחי ועוד ריבית חסרת הסיכון  rעל ערכו הנוכחי

המטרה היא תיק חסר סיכון ,כלומר כזה שאינו תלוי
בשינויים בערך המניה והאופציה .פירוש הדבר הוא
מציאת  hהמבטיח את השוויון  ,Vu = Vdכלומר:
hS(1+d) - Cd = hS(1+u) - Cu

48

8

)Cd = Max(0, S(1+d) – E

רכישת  hיחידות ( )sharesשל המניה (הערה :נניח כי
ניתן לרכוש כמות כלשהי של המניה ,כולל לא שלמה; הנחה
זאת היא מציאותית למדי ,כי בפועל בד"כ רוכשים חבילות
של מניות ולא מניות בודדות ,וניתן לרכוש חבילה חלקית)

46



מטרת המודל
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נציב בנוסחה האחרונה את התוצאה שנתקבלה עבור
יחס הגידור  )22( hונפתור עבור  .Cהתוצאה הנה
נוסחת תמחור האופציה עפ"י מודל בינומי חד תקופתי:



הנוסחה האחרונה קובעת מחיר אופציה כפונקציה של
 Cuו p ,Cd -ו ,r -כאשר ערכי  Cuו Cd -מוגדרים ע"י
 d ,u ,Sו[ E -משוואות ( )17ו ,])18( -ולכן מודל בינומי
מגדיר מחיר האופציה  Cכפונקציה של מחיר המניה
הנוכחי  ,Sמחיר מימוש  ,Eריבית  rופרמטרים  uוd -



במלים אחרות ,אם ערכו הנוכחי של התיק נתון
ע"י )[ (hS – Cמשוואה ( ])19וידוע כי התיק מניב
תשואה חסרת סיכון  ,rאזי בעת פקיעת האופציה
ערכו של התיק יהיה )(hS – C)(1+r



מאידך ,ערכו של התיק הנ"ל נתון ע"י ( )20ו,)21( -
וניתן להשתמש באחת הנוסחאות באופן שרירותי
ולהשוותה לערך לעיל .נשתמש ב )20( -ונקבל:
(hS – C)(1+r) = hS(1+u) - Cu

50

המשך דוגמא :הערכת אופציות לפי מודל בינומי
שנית ,נבטא את מחירי המניה האפשריים הסופיים
כשינויים (באחוזים) במחיר המניה הנוכחי (:)$110

.2

u = (120-110)/110 ≈ 9%; d = (80-110)/110 ≈ -27%

לבסוף ,נציב את הנתונים בתוך נוסחת המודל (:)23

.3

Cu = 20, Cd = 0, P̃ = [0.05 - (-0.27)]/[0.09 - (-0.27)] ≈ 0.9
C = [0.9*20 + (1 - 0.9)*0]/(1 + 0.05) ≈ $17

מצאנו כי בתנאים הנתונים ,מחיר הוגן של האופציה הנו $17

49

דוגמא :הערכת אופציות לפי מודל בינומי
 נתון :מחיר המניה  XYZהיום  $110ומחר יעמוד על
 $120או ( $80עם הסתברויות לא ידועות); אופציית
 callעל המניה עם מחיר מימוש  $100פוקעת מחר;
שער ריבית חסרת סיכון לתקופה אחת הוא 5%
• שאלה :מהו שווי (ערך/מחיר הוגן) של האופציה היום?
 .1פתרון :ראשית ,נמצא ערך Su = $120
S = $110
האופציה בכל מצב אפשרי
Sd = $80
בפקיעה ,כלומר  CuוCd -
מחיר הוגן
[בהתאם לנוסחה (:])10
Cu = $20
? call
)CT = MAX(0, ST – E
Cd = $0

52



בכ"א משתי התקופות ,מחיר המניה יכול להשתנות
ב u -אחוזים או ב d -אחוזים .האופציה היא call



Su 2
Su
 Sמניה

Sud





עם זאת ,המודל הדו תקופתי משתמש בדיוק
באותה שיטת החשיבה של המודל החד תקופתי
(ויכול גם להסתמך על תוצאותיו שהוכחו לעיל)

Sd 2
Cu 2
Cu
Cud

 Cאופציה
Cd

Cd2

9
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מודל בינומי דו תקופתי מאפשר למחיר נכס
הבסיס להשתנות פעמיים במהלך חיי האופציה
(כמו קודם ,ללא התלות באורך התקופה הפיזי)
כתוצאה ,עולה מספר המצבים האפשריים של
נכס הבסיס בפקיעת האופציה ,ובהתאם לכך
עולה מידת הריאליזם של המודל

Sd

מטרת המודל

)(E=$100

51
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מה שנותר הוא להפעיל מודל חד תקופתי פעמיים,
מהסוף להתחלה ,תוך שימוש בנוסחה ( .)23בפרט,
מהמצבים הסופיים  Cud ,Cu2ו ,Cd2 -ניתן להגיע
למצבי ביניים  Cuו ,Cd -ומאלו למחיר הנוכחי C



 Su2 = S(1+u)2לאחר עלייה פעמיים
 Sud =S(1+u)(1+d)=S(1+d)(1+u)= Sduלאחר עלייה וירידה
 Sd2 = S(1+d)2לאחר ירידה פעמיים

חד תקופתי חד תקופתי
Cu 2



Cu
Cud

מחירי מניה סופיים אפשריים:

מטרת המודל

ערכי אופציה סופיים אפשריים (בהתאם לתזוזת המניה):

] Cu2 = Max[0, S(1+u)2 - Eלאחר עלייה פעמיים
 Cud = Max[0, S(1+u)(1+d) - E]= Cduלאחר עלייה וירידה
] Cd2 = Max[0, S(1+d)2 - Eלאחר ירידה פעמיים

 Cאופציה
Cd

Cd2
56





.3

בהינתן  Cuו Cd -שוב נפעיל את הנוסחה ( ,)23שהופכת
במקרה הזה לנוסחת מודל בינומי דו תקופתי – ועל כן,
נסמן את הנוסחה ע"י ( ,)26לשם עקביות בלבד:

כאשר  Cuו Cd -נתונים ע"י נוסחאות ( )24ו)25( -
 מסקנה :מודל בינומי חד תקופתי מהווה מודל כללי
שניתן ליישום גם עבור מקרה רב תקופתי כלשהו
( )1מסלולים אפשריים של המניה )2( ,שער ריבית חסרת
הסיכון ,ו )3( -מחיר מימוש האופציה ,מגדירים באופן
חד משמעי את מחיר האופציה ההוגן ,אשר ניתן לחישוב
באופן רקורסיבי תוך שימוש במודל בינומי חד תקופתי

נחזור לנוסחת תמחור אופציות עפ"י המודל החד תקופתי:



58

האינטואיציה שבנוסחה :נתבונן במודל דו תקופתי ונניח כי:
( )1העולם הנו אדיש לסיכון ו )2( -ה P̃ -מסמנת הסתברות
של עליה בערך האופציה ו )1 – P̃ ( -הנה הסתברות הירידה
Cu 2
Cud
Cd2

Cu
Cd

55
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במקרה זה C ,שווה לתוחלת (מהוונת) של התקבול למחזיק
באופציה ( סכום תקבולים אפשריים מוכפלים בהסתברויות)

ההסתברויות הנ"ל מכונות risk neutral probabilities
או הסתברויות מנטרלות הסיכון (לעומת הסתברויות פיזיות)

60

10

הפתרון הרקורסיבי מאפשר להימנע מבניית תיק גידור
בפיתוח המודל הדו תקופתי .תיק גידור במקרה זה דורש
עדכון במעבר בין התקופות :אם יחס הגידור ההתחלתי
הנו  ,hאזי העדכון הנדרש במעבר הנו ל hu -ו ,hd -כאשר:

 Cאופציה

.2



נפעיל את ( )23על המחירים הסופיים  Cud ,Cu2ו:Cd2 -

הצבת הביטויים ( )24ו )25( -בתוך ( )26מביאה לנוסחה
כללית ישירה (ללא מצבי ביניים) של המודל הדו תקופתי,
עם מקדמים בינומיים במונה והיוון דו תקופתי במכנה:

59
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 .5תמחור האופציה במסגרת מודל בינומי ניתן להצגה
חלופית המכונה "גישת מקדמי היוון סטוכסטיים":
Stochastic Discount Factors - SDF
או לעתים גישת state price deflators
 בפרט ,במודל בינומי חד תקופתי קיבלנו:
)C0 = [P̃ Cu + (1-P̃ )Cd]/(r+1
⇔ המחיר מתקבל תוך היוון של תוחלת המחיר
בעתיד ,המחושבת תחת התפלגות מנטרלת הסיכון
 כעת נניח כי ההתפלגות הפיזית נתונה ע"י  Pו,(1-P) -
ונרשום את נוסחת התמחור בצורה אחרת אך שקולה
מבחינה מתמטית (שתתייחס להתפלגות הפיזית):
)C0=[PCu (P̃ /P) +(1-P)Cd(1-P̃ )/(1-P)]/(r+1)=E(A1C1

.4











לתזכורת ,בשיעור  6התייחסנו למודלים של סיכון אשראי וציינו כי
חוץ ממודלים מבוססי עוצמה קיימים גם מודלים המכונים 'מבניים'
מודל  Mertonהנו מודל מבני המשתמש במסגרת לתמחור אופציות

המודל מתייחס לחברה הממומנת ע"י הון עצמי והון הלוואות
( Equityו ;)Debt -סך ערך החברה בזמן  tהנו Vt = Dt + Et






נניח כי החוב הנו אג"ח תלוש אפס עם ערך נקוב  DTהנפרע בT -
ב VT = DT + ET ,T -והחוב יוחזר רק אם יתקיים ,VT - DT < 0

כלומר רק אם ההחזר מותיר משהו בידי בעלי החברה (בעלי מניות);
אחרת ,כדאי לחברה להכריז על פשיטת רגל בעקבות חדלות הפירעון
מכאן שבידי בעלי המניות אופציית רכש אירופאית עם מחיר מימוש
 DTומועד הפקיעה  ;Tשווי האופציה בפקיעה = )max(VT - DT,0
המודל מאפשר אמידת הסתברויות מנטרלות הסיכון של חדלות
הפירעון (סיכון אשראי) או תמחור מניה (ע"י מודל לתמחור אופציה)64



יישום השיטה מחייב שינוי מידה ( :)change of measureמעבר
להסתברויות מנטרלות הסיכון ()risk neutral probabilities
שינוי המידה מתאפשר תוך שימוש בשיקולי ארביטראז' – הרכבת
תיק שקול לני"ע הנגזר מני"ע אחרים ,כפי שראינו במודל הבינומי 61

)C0=[PCu (P̃ /P) +(1-P)Cd(1-P̃ )/(1-P)]/(r+1)=E(A1C1
 הנוסחה לעיל הנה נוסחת התוחלת של מחיר  Cתחת
התפלגות פיזית ,אולם עם ערכי  Cמוכפלים במשתנה
מקרי  ,A1שהוא  P̃ /(r+1)Pאו ),(1-P̃ )/(r+1)(1-P
כתלות בערך  Cספציפי (ובהתאם להתפלגות הפיזית)
 A1 מכונה מקדם היוון סטוכסטי ( ;)SDFבמודל
בינומי כללי (-nתקופתי שנפרט בהמשך) ,השיטה
מביאה לנוסחת תמחור דומהC0 = E(AnCn) :
" ני"ע מצבי" ( )state-price securityמוגדר כני"ע
המשלם  C = $1אם ורק אם מתממש מצב מסוים;
מחירו של ני"ע זה מכונה מחיר המצב ()state price
וני"ע נגזרים ניתנים לשחזור ע"י ני"ע המצביים הנ"ל
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11

כזכור מרטינגל ( )martingaleבמימון הנו תהליך סטוכסטי (בעל
מרכיב מקרי) ללא מגמות כלשהן על פני הזמן שניתנות לניבוי מראש
ני"ע שמתנהג כמו מרטינגל ניתן לתמחור ישיר ומדויק בכל רגע נתון

מודלים בינומיים אומנם מופשטים מדי ואינם יכולים לשמש
לתמחור בפועל (וזה גם לא הייעוד העיקרי שלהם) ,אך שיטת
תמחור ני"ע נגזרים באמצעות מרטינגלים הנה מעשית ויעילה
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מסגרת לתמחור האופציה (בינומית/מופשטת או המשוכללת
שתוצג בהמשך) פותחת דרכים מעניינות לניתוח של תחומים
שאינם קשורים לכאורה לני"ע נגזרים ,דוגמת סיכון אשראי

שיטת תמחור אופציה במסגרת המודל הבינומי קשורה קשר
הדוק לשיטת תמחור של ני"ע נגזרים באמצעות מרטינגלים
()equivalent martingale measures pricing

מודלים בינומיים הנם מופשטים ,בעיקר בכך שמניחים
מספר נתון של תקופות (וכתוצאה ,מספר מצבים מוגבל)
בעוד המודלים הבינומיים מאפשרים הרחבת מספרן של
התקופות ללא הגבלה כלשהי כביכול ,במציאות מספרם
האפשרי של מצבי נכס הבסיס בפקיעה שואף לאינסוף
הרחבה יעילה של מודל בינומי חייבת להיות חופשית
ממגבלת מספר תקופות סופי – בהמשך נראה ,כיצד
הבעיה נפתרת במסגרת המודל Black & Scholes
בעוד מודלים בינומיים ,בשל הנחותיהם החזקות ,אינם
ישימים לצורכי תמחור מעשי ,מטרתם העיקרית איננה
תמחור אלא חשיפת האופן בו נקבע מחיר האופציה ע"י
השוק – המודלים חושפים את עיקרי מנגנון ההערכה
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