
02-May-13 

1 

רענון מונחים בסיסיים   (א) :מטרת השיעור הנה כפולה
בחינת השלכות הניתוח לגבי  ( ב) -ושערי ריבית בתחום 
 ח ומודלים של סיכון אשראי"תמחור ודירוג אג, הערכה

במהלך השיעור נדון בין היתר בנושאים הבאים: 

 (  מודל מופשט)בתנאיי וודאות מלאה קביעת שערי ריבית 

 הרחבת המודל המופשטהשאלות העולות מניסיונות של 

ל וניסיונות תיאורטיים  "תשובות אמפיריות לשאלות הנ
 :הקשורות לשני אפקטים ידועיםלהסביר את התופעות 

 טווח קצר וארוךהבדלים בין שערי ריבית בהלוואות ל1.

 חובות בעלי רמות סיכון שונותהבדלים בין מאפייני 2.

מודלים: מאפייני אגרות החוב ומידול של סיכון אשראי 
 2 מבניים ומצומצמים ומבוא לשיטת תמחור מנטרל סיכון 

נושאי השיעור יוצגו בשני חלקים  , בהתאם למטרה
 (:כך שהחומר אינו ניתן להפרדה מוחלטת, קשורים)

 תיאוריה ומונחים נלווים: שערי ריבית1.
 

מודל מופשט של שער ריבית חסרת סיכון 

הגדרות של סוגים שונים של שערי ריבית 

 (עקום התשואה)המבנה העתי של שערי ריבית 

 מושגי יסוד: הערכה ותמחור החוב2.
 

מאפיינים בסיסיים של אגרות חוב 

השוואה ודירוג של אגרות החוב 

חדלות הפירעון ופשיטת רגל 

מבוא למידול של סיכון אשראי 
3 

בפיתוח : לתזכורתCAPM  על סמךMPT ,  גזרנו את
הוספת נכס חסר  י "גרסתה הסופית של חזית יעילה ע

 (4 -ו 3לפרטים ראו שיעורים )לתיקים היעילים  סיכון

מכיוון ובפועל , הפעולה היא מוצדקת באופן כללי
 זמינה לכלל המשקיעיםח ממשלתיות "השקעה באג

 הנחה מפשטת של ריבית אחידה  הפיתוח הסתמך על
קיימות גרסאות מדויקות יותר של  ) ללווים ולמלווים

CAPM המסתמכות על הנחת שיעורי ריבית שונים) 

כך או אחרת ,CAPM   מסתמך על שער ריבית חסרת
;  (משתנה זה הנו אקסוגני למודל, כלומר) נתוןסיכון 

 כיצד נקבע ערכו של משתנה זהכעת נתייחס לשאלה 
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ללא   ,עולם וודאינניח תחילה , לצורך המחשה פשוטה
 ועם אופק השקעה של שתי תקופות בלבד, אינפלציה

   נניח כי הפרט הפועל בסביבה הזאת מקבל בכל אחת
ויכול להפנות  ₪ 10,000משתי התקופות הכנסה של 

 בהתאם לרצונו  ,הכנסתו לתצרוכת או לחיסכוןאת 
 

 ועל כן אין טעם לחסוך נשים לב כי בתקופה השנייה
 כל הכנסתו של הפרט בתקופה זו תופנה לתצרוכת

 

בתקופה הראשונה הפרט אכן יכול להחליט , עם זאת
 להלוות תמורת ריביתכלומר , ולחסוך חלק מהכנסתו

נניח כי ריבית חסרת הסיכון זהה ללווים ולמלווים  ,
 והפרט יכול ללוות או להלוות בהתאם ,לתקופה 10%
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 מרחב אפשרויות  המצב המתואר לעיל מגדיר את
 :ההשקעה והתצרוכת עבור הפרט באופן הבא

בכל תקופה את הכנסתו   לצרוךהפרט יכול להחליט ו
 מבלי ללוות או להלוות סכום כלשהו, ₪ 10,000בסך 

לחסוך את כל הכנסתו מתקופה  הפרט יכול להחליט ו
 21,000=  10,000(*1+0.1+ ) 10,000ולצרוך  ראשונה

 (להלוות תמורת ריבית, כלומר)בתקופה השנייה  ₪

את כל  לצרוך בתקופה הראשונה הפרט יכול להחליט ו
הכנסתו מהתקופה הראשונה וגם ללוות ולצרוך את כל  

=  10,000(/1+0.1)יוכל ללוות : הכנסתו מתקופה שנייה
  ₪ 19,091=  9,091+  10,000כ "ולכן לצרוך בסה 9,091

6 
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למעשה עומד לרשות  , ל"האפשרויות הנ 3 -מלבד ל
 :שניתן להציגו באופן גראפירצף של אפשרויות הפרט 
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 2תקופה 

 1תקופה 

21,000 

10,000 

19,091 10,000 

של הפרט היא מהצורה הבאהמגבלת התקציב , כלומר: 
 (1.1(*)1פחות תצרוכת בתקופה  10,000)ועוד  10,000=  2תצרוכת בתקופה 

 (1.1(*)1תצרוכת בתקופה )פחות  21,000=  2תצרוכת בתקופה 

שער הריבית קובע את  
 שיפוע מגבלת התקציב

של הפרט נתונות  העדפות התצרוכת , מאידך
 :י מערכת עקומות אדישות מהצורה הבאה"ע
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 2תקופה 

 1תקופה 

 כי ככל שתצרוכת הפרט   קמורותהעקומות עשויות להיות
על  , כך תוספת תצרוכת שולית, נמוכה יותר בתקופה נתונה

 כ בעלת ערך גבוה יותר"תהיה בד, חשבון התקופה האחרת

תועלת שולית של  
 תצרוכת פוחתת

בין עקומת  נקודת ההשקה פתרון בעיית הפרט מתקבל ב
 :אפשרויות כלליות הבאות 3ויש , אדישות לקו התקציב
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 2תקופה 

 1תקופה 

21,000 

10,000 

19,091 10,000 
.A (תמורת ריבית מלווה) 1הפרט חוסך חלק מהכנסתו מתקופה 

.Bהפרט צורך את הכנסתו המלאה בכל אחת משתי התקופות 

.C את כל הכנסתו מתקופה זו וגם חלק   1הפרט צורך בתקופה
 (  תמורת ריבית לווההפרט , במקרה זה) 2מהכנסתו מתקופה 

A 

B 

C 

כאשר ברור , פתרון ספציפי יהיה תלוי בהעדפות הפרט
 :העדפות של פרטים שונים במציאות תהיינה שונותכי 

חלק מהפרטים יעדיפו לצרוך את הכנסתם בכל תקופה  ;
 אין סיבה להניח שכולם או לפחות הרוב יעשה כך  , אולם

 לפחות חלק מהפרטים יעדיפו לחסוך סביר להניח כי
 והם יהפכו למלווים תמורת ריבית 2 -ל 1מתקופה 

 חלק מהפרטים יעדיפו לצרוך יותר סביר להניח כי
 (מהקבוצה הקודמת)והם יהפכו ללווים , 1בתקופה 

 מספר הלווים  ( 10%)במידה ובריבית הנתונה בדוגמא
המערכת תימצא בשווי  , יהיה בדיוק כמספר המלווים

 (ביקוש= היצע )ניקוי של שוק הלוואות משקל ויתקיים 
10 

  פירוש ניקוי השוק במקרה זה הנו שכל מי שביקש לקבל
 מאחד הצדדים  אין לחץ יתר או לתת הלוואה עשה זאת ו

  במידה ובמצב המתואר מספרם של פרטים המבקשים
לקבל הלוואות גבוה ממספרם של אלו המוכנים לתת  

 הלחץ מצד הלוויםשער הריבית יעלה בגלל , הלוואות

  במידה ובמצב המתואר מספרם של פרטים המבקשים
לקבל הלוואות נמוך ממספרם של אלו המוכנים לתת  

 הלחץ מצד המלוויםשער הריבית ירד בגלל , הלוואות

 ישפיע על מספר המלווים והלווים  שיפוע קו התקציב 

 שער הריבית של שווי משקל יהיה תלוי בהעדפות
 הפרטים וברמת הכנסתם בכל אחת משתי התקופות
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 עיקרי  המודל שהוצג הנו מופשט מאוד אך ממחיש את
 :עם זאת; של קביעת שיעורי הריבית במשקהמנגנון 

כלומר ללא  , נשים לב כי הדוגמא מניחה וודאות מלאה
  ;באף אחת מן הלוואותחדלות הפירעון האפשרות של 

היעדר הסיכון הזה מאפיין הלוואות ספציפיות  , בפועל
 אך לא הלוואות אחרות, (אגרות חוב ממשלתיות)בלבד 

אינו מוגבל לשתי תקופות  אופק הזמן במציאות , בנוסף
וידוע כי גם ריבית חסרת הסיכון בהלוואות לפרקי זמן  

 (ח קצרות וארוכות טווח"בין אג)כ שונה "שונים היא בד
 

להלן נעסוק בניתוח של שתי התופעות הללו, בהתאם: 

 נכסים מסוכניםאופן קביעת שיעורי ריבית עבור 1.

 פרקי זמן שוניםאופן קביעת שיעורי ריבית עבור 2.
12 
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 נציג את השאלות הבסיסיות של קביעת ריבית עבור
 ח"תמחור אגרמות סיכון ופרקי זמן שונים בהקשר ל

 י "ע נקבע עפ"של כל ניערך הוגן כי ( 1ראו שיעור )נזכור
 הנובעים ממנוסדרת זרמי המזומנים ערכה הנוכחי של 

ע"הנוסחה הכללית הבאה קובעת מחיר הוגן לני, בפרט: 

P = CF1/(1+r)+CF2/(1+r)2+...+CFn/(1+r)n 

 נשים לב כי שער ההיווןr ח"בהקשר לאג: 

 התזרימיםרמת סיכון חייב לשקף את 

 זהה עבור כל פרקי הזמןלא חייב להיות 

ח עם קופון תקופתי "לכן עבור אגC  וערך נקובM: 
 

B = C/(1+r1)+C/(1+r2)
2+...+(C+M)/(1+rn)n 

13 

Cash Flow 
 תזרים מזומנים

 

B = C/(1+r1)+C/(1+r2)
2+...+(C+M)/(1+rn)n 

שתי השאלות המרכזיות בנוגע לנוסחה לעיל הן: 

האם ובאיזו מידה שערי ריבית לפרקי זמן שונים יהיו  1.
;  (r1  ...rnכלומר מהו אם בכלל ההבדל בין ערכי )שונים 

 המבנה העתי של שערי ריביתשאלה זו הנה שאלת 

ח קונצרנית יהיו  "באיזו מידה שערי ריבית עבור אג2.
;  (חסרת סיכון)ח ממשלתית "שונים מאלו עבור אג
 ח"פרמיית סיכון ודרוג של אגשאלה זו הנה שאלת 

נסקור  , לפני פתיחת הדיון בסוגיות המרכזיות הללו
הקשורים להגדרות של סוגי  מונחים בסיסיים מספר 

 ריבית שונים שבהם נעשה שימוש בתיאוריות וניתוחים  
14 

 הריבית הפשוטה המונח הבסיסי ביותר הנו(simple 
interest) , תמורה עבור הסכום המושקע בלבדהמהווה 

 

תמורת ריבית פשוטה שנתית של   ₪ 100השקעת , למשל
 :מבטיחה את הסדרה הבאה של תזרימים שנתיים 10%

 וכך הלאה; 100*0.1=10: 2שנה ; 100*0.1=10: 1שנה... 

 ולא על ריבית שנצברהעל הקרן בלבד הריבית משולמת 
 

  יחידת המדידה המקובלת של ריבית הנה אחוזים
(percent) , של סכום הקרן 1/100האחוז הנו ופירוש 

השימוש באחוזים לעתים גורם לחוסר בהירות, אולם  ;
 ?"הריבית עלתה באחוז אחד"מהו פירוש ההודעה , למשל
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ניתן  " הריבית עלתה באחוז אחד"את הביטוי : בעיה
 :כדלהלן, לפרש בשני אופנים שונים באופן מהותי

 

 כעת הפכה להיות 10%הריבית שהייתה 1.

10% + 1% = 11% 
 

 כעת הפכה להיות 10%הריבית שהייתה 2.

10%*(1 + 0.01) = 10.1% 
 

אנשי המקצוע  , בכדי למנוע בלבולים אפשריים
,  (basis point)" נקודת בסיס"משתמשים במונח 

  -כעת אם הריבית עלתה מ ;של אחוז 1/100 -המוגדרת כ
,  10.1%אזי היא הפכה להיות , נקודות בסיס 10 -ב 10%

 16 11% -נקודות בסיס פירושה עלייה ל 100-ואילו עלייה ב

  ריבית פשוטה רלוונטית רק באותם המקרים שבהם
  ;המשקיע מושך מייד את סכומי הריבית התקופתית

במקרים רבים הריבית נזקפת לקרן ולכן , בפועל
 הריבית בתקופה הבאה משולמת על הסכום החדש

ריבית דריבית מדובר ב, כאשר הריבית היא מצטברת
(compound interest) ; בריבית  ₪ 100אם נשקיע

 :התקבולים יהיו הבאים, תקופתיים 10%דריבית של 

 100*0.1=  10 ₪: 1שנה 1.

 110*0.1=  11 ₪: 2שנה 2.

 121*0.1=  12.1 ₪: 3שנה 3.

 ...  וכך הלאה 
17 

המרכיב הקריטי מהווה  , כאשר מדובר בריבית דריבית
 הריבית האפקטיביתלפיה נקבעת  ,תדירות התשלומים

 נקובה שנתית  ( דריבית)בריבית  ₪ 100נניח כי השקענו
 :במקרה זה; אך התשלומים הנם חצי שנתיים 10%של 

 10/2=  5%הריבית לחישוב התשלום החצי שנתי הנה   

 100*1.05=105לאחר התשלום הראשון נקבל 

 105*1.05=110.25לאחר התשלום השני נקבל 

הריבית השנתית האפקטיבית הנה, בהתאם 

 110.25/100 - 1= 10.25% 

 מכונה גם ריבית  ( בדוגמא לעיל 10%)הריבית הנקובה
 18 (quoted) תעריפיתאו לעתים ריבית  נומינאלית
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היא זו שיש להפעיל על סכום  ריבית אפקטיבית שנתית
נתון בתדירות שנתית כדי לקבל תוצאה שקולה לתוצאת  

 (שאינם בהכרח שנתיים)י התנאים בפועל "החישובים עפ

 שונות  הבסיס השנתי מאפשר השוואת תנאיי השקעות
ריבית אפקטיבית שנתית   –תוך הבאתן למכנה משותף 

(Annual Percentage Rate – APR) 

 שנתי נומינאלי של שער ריביתk  בהינתן תדירות שלm 
 :בדרך הבאה APRניתן לתרגום למונחי  ,פעמים בשנה

 

APR = [1 + (k/m)]m – 1 
 

בהינתן יותר מתשלום שנתי אחד ,APR  יעלה על השער
 תנאיי הלוואה  " הסוואת"להנומינאלי אשר יכול לשמש 

19 

 בעודAPR  ניתן  , שנתיתמוגדר כשער ריבית אפקטיבית
 :כל פרק זמן אחרלהתייחס לריבית אפקטיבית עבור 

 

reff = [1 + (r/n)]n – 1 

הנו   r -הנו מספר חישובי הריבית לתקופה ו nכאשר  
 (ריבית תעריפית)שער הריבית התקופתית הנומינאלית 

שער  בחישובים ומודלים מימוניים רבים משתמשים ב
המוגדר כשער ריבית אפקטיבי עם אורך   ,ריבית רציף

 האינטרוול שואף לאפס ומספר האינטרוולים לאינסוף

 (:  בה נשתמש רבות בהמשך)הנוסחה המתמטית 

 1 + reff = (1 + r/n)n  ←er ( כאשרn ∞ ←  ) 

 (נטו)שער ריבית אפקטיבי רציף  הנו reff = er – 1ומכאן 
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  עד כה התייחסנו להגדרות שונות של שערי ריבית תחת
;  כלומר כוח קניה קבוע ,היעדר אינפלציהההנחה של 

 כוח הקניה של תקבולי הריבית עשוי להשתנות  , אולם

 ריבית נומינאלית וריאלית  להלן נתייחס להבחנה בין
אנא שימו לב כי כעת לא מדובר ; בהקשר לאינפלציה

 לעומת אפקטיבית( תעריפית)כבר בריבית נומינאלית 
 

 היום מבטיחה   ₪ 1,000נניח השקעה חסרת סיכון של
 5%ולכן התשואה היא , בעוד שנה ₪ 1,050תקבול של 

 

 5% -בעולה מדד המחירים נניח כי במהלך אותה השנה  ,
 היום 1,000בעוד שנה כוח קניה של  ₪ 1,050 -כלומר ל

 נוכל   ":אמיתית"התשואה בהשקעה לעיל אינה ברור כי
 1,000 -לקנות בסכום הסופי את מה שניתן היה לקנות ב

21 

 אם  : שלילישימו לב כי שער הריבית הריאלי יכול להיות
האינפלציה הייתה עולה על הריבית הנומינאלית בדוגמא  

  ₪ 1,000 -אז היה ניתן לקנות פחות משניתן היה לקנות ב

הקשר בין ריבית ריאלית ואינפלציה הנו, באופן כללי: 

1 + rreal = (1 + rnominal)/(1 + inflation) 
 

בדוגמא לעיל :rreal = (1 + 0.05)/(1 + 0.05) – 1 = 0 
 

את משוואת הקשר הכללית ניתן להציג באופן הבא: 

rnominal = rreal + inflation + rreal*inflation 
 

 ש כלכלן אמריקאי מפורסם  "ע ,משוואת פישרזוהי
Irving Fisher 1930 -שהציע תיאוריית שערי ריבית ב 

22 

המכפלה שלה עם  , כאשר האינפלציה היא ברמה סבירה
 :שער ריבית היא מספר נמוך מאוד וניתן לרשום בקירוב

 

rnominal ≈ rreal + inflation 
 
 

ע שערי ריבית תמיד נקובים במונחים  "בהשקעות בני
וניתן להמירם למונחים ריאליים תוך   ,נומינאליים

 ?מהי הבעיה הפוטנציאלית; שימוש במשוואת פישר
 

שערי הריבית והאינפלציה : הצורך בניבוי העתיד
 תקופות זמן עתידיותבנוסחת פישר מתייחסים ל

 

במקרה של כלכלה יציבה ללא התפתחויות דרמטיות  ,
או ממוצע  )אינפלציה של שנה קודמת ניתן להשתמש ב

 כאומדן לעתיד( האינפלציה במשך מספר שנים קודמות
23 

rnominal ≈ rreal + inflation 
 

הריבית הריאלית מושפעת  , י תיאוריית פישר"עפ
,  כגון רמת הכנסתם של הפרטים מגורמים בסיסיים

 הרצון שלהם לחסוך והזדמנויות עסקיות של פירמות
 

הפירמות  , כאשר יש יותר הזדמנויות עסקיות, למשל
 כ תהיינה מוכנות ללוות תמורת ריבית גבוהה יותר"בד

 

י הטענה המרכזית בתיאוריית הריבית של פישר"עפ  ,
אינפלציה צפויה משפיעה על הריבית הנומינאלית בלבד  

 שנקבעת באופן בלתי תלוי, אך לא על הריבית הריאלית
 

אך אינפלציה , לא כל הכלכלנים מסכימים עם הטענה
קשורה חיובית עם ריבית נומינאלית   צפויה אכן נראית

 (פחות ברור האם אינפלציה משפיעה על ריבית ריאלית)
24 
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  עד כאן הגדרנו מונחים בסיסיים ותכונות עיקריות של
 :שתי השאלות המרכזיותכעת נחזור ל; שערי הריבית

 

האם ובאיזו מידה שערי ריבית לפרקי זמן שונים יהיו  1.
;  (r1  ...rnכלומר מהו אם בכלל ההבדל בין ערכי )שונים 

 המבנה העתי של שערי ריביתשאלה זו הנה שאלת 

ח קונצרנית יהיו  "באיזו מידה שערי ריבית עבור אג2.
;  (חסרת סיכון)ח ממשלתית "שונים מאלו עבור אג
 ח"פרמיית סיכון ודרוג של אגשאלה זו הנה שאלת 

התשובות לשאלות הללו עשויות לספק כלים  , לתזכורת
תוך הפעלת העיקרון של  , (ח"בפרט אג)ע "תמחור של ניל

 (ערך הוגן כסכום ערכי תזרימים צפויים)חיבור הערכים 
25 

 אפס-תלוש"ח "אגנניח כי ברשותנו "(zero-coupon  )
כלומר אגרת חוב שאינה משלמת קופונים  , ממשלתית

 ורק מבטיחה לבעליה סכום נקוב מראש במועד הפדיון

  במידה וריבית חסרת סיכון שנתית בהלוואות למשך
ערך , ח"ונותרה שנה בדיוק עד לפדיון אג r1שנה הנה 

 כאשר ,B = M/(1 + r1): ח נקבע באופן הבא"האג

 M ו, הנו הערך הנקוב- B ח"הנו ערכה הנוכחי של אג 

  במידה וריבית חסרת סיכון שנתית בהלוואות למשך
ערך  ,ח"ונותרו שנתיים עד לפדיון אג r2שנתיים הנה 

B = M/(1 + r2): ח נקבע באופן הבא"האג
 (ל"כנ) 2

 ספוט שערי ההיוון לעיל מכונים שערי(spot rate) 
26 

 ח "התשואה לפדיון אגהמונח הקשור לריבית ספוט הנו
(YTM - Yield To Maturity) ;  ריבית הספוט מוגדרת

 כתשואה לפדיון של אגרות החוב הממשלתיות ללא קופון

ח ממשלתית משלמת קופון "במקרה שהוא כללי יותר אג
C ועוד הערך הנקוב , אחת לתקופהM ביום הפדיון: 

 

B = C/(1+r1)+C/(1+r2)
2+...+(C+M)/(1+rn)n 

 

 אם נמצא שיעור r המביא לאותו ערך  אחידB לעיל: 

B = C/(1+r)+C/(1+r)2+...+(C+M)/(1+r)n 

 ח"של האג( YTM)ל מהווה תשואה לפדיון "הנ r -האזי  

 שימו לב כי למעשהYTM  אינו אלאIRR ( 1ראו שיעור  )
 את ערכה הנוכחי הנקי 0-הריבית המביאה ל –ח "של אג

27 

לכאורה ,YTM ח שונות"יכולה לשמש להשוואה בין אג  ;
  IRRלהסברים אודות הבעייתיות של  1ראו שיעור , אולם

 NPVהקריטריון העדיף הנו תמיד ; כקריטריון להשוואה

 בפועלYTM אך למטרות  , ח"מהווה מאפיין חשוב של אג
 :ניתוח והשוואה בין אגרות שונות חייבים לחזור לנוסחה

B = C/(1+r1)+C/(1+r2)
2+...+(C+M)/(1+rn)n 

ח ממשלתית כאשר  "הנוסחה לעיל מאפשרת תמחור אג
שערי הספוט ניתנים לאמידה   ;שערי ספוט הנם ידועים

 אפס ממשלתיות-ח תלוש"מתוך מחירים נצפים של אג

 סדרת שערי הספוט המשמשים שערי היווןr1 ,r2 , ... ,rn 

 "מבנה עתי של שערי ריבית"מהווה סדרת ערכים המכונה 
28 

 ויכול להיות בעל עקום התשואה המבנה העתי מכונה גם
מגמה עולה אם שערי הספוט לתקופות ארוכות יותר הם  

 אך לא היחידה, זוהי הצורה הנפוצה יותר; גבוהים יותר

29 

time 

יכול התשואה  ממצאים אמפיריים מעידים על כך שעקום
 :כגון, ואף יותר מורכבת ,שטוחה, להיות בעל צורה יורדת

spot 
Yield Curve 

Term Structure of Interest Rates 

Yield Curve 
spot 

time 

  עקום התשואה בעל שיפוע חיובי הנו הנפוץ ביותר
הפיצוי הוא גבוה יותר  : ולכאורה אולי אף הגיוני יותר

 כאשר הויתור על שימוש במשאבים הנו ממושך יותר

30 

time 

צורות אחרות  ממצאים אמפיריים מצביעים על , אולם
 של עקום התשואה ולכן ככל הנראה ההסבר לעיל אינו

 ?מה קובע את צורת העקום: השאלה היא; לגמרי נכון

  בניסיון לענות על שאלה זו הוצעו מספר תיאוריות
 להלן נסקור בקצרה את המרכזיות שבהן; חלופיות

spot 
Yield Curve 

Term Structure of Interest Rates 
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 נתבונן תחילה במצב הנפוץ יותר של עקום התשואה בעל
במקרה הזה שערי ריבית בהלוואות קצרות   ;שיפוע חיובי

 טווח נמוכים יותר משערי ריבית בהלוואות ארוכות טווח

31 

time 

שנתיות   נניח כי כעת שער ספוט שנתי בהלוואות, לדוגמא
 4%שנתיות הנו -ושער ספוט שנתי בהלוואות דו 3%הנו 

 לשנה  ₪ 1במצב זה השקעת 1*(1+0.03)  =1.03 ₪  ;
 ₪  1*(1+0.04)2  =1.0816לשנתיים  ₪ 1השקעה של 

מתי שתי האפשרויות לעיל תהיינה עקביות: שאלה? 

spot 
Yield Curve 

Term Structure of Interest Rates 

32 

 לשנה  ₪ 1במצב זה השקעת 1*(1+0.03)  =1.03 ₪  ;
 ₪  1*(1+0.04)2  =1.0816לשנתיים  ₪ 1השקעה של 

 1.03במידה והשקעת האפשרויות תהיינה עקביות ₪ 
 :או ,₪ 1.0816מבטיחה , לשנה נוספת, בעוד שנה מהיום

1.03*(1+rf) = 1.0816  rf ≈ 0.05 

שתי האפשרויות תהיינה שקולות במידה ושער  , כלומר
  rfשער הריבית ; 5%ריבית שנתית בעוד שנה יעמוד על 

 פורוורד שעראו   ,שער הריבית במסירה עתידיתמכונה 
(forward rate) ;שימו לב להבדל בהגדרות המונחים: 

 השקעה מיידיתשער ספוט קובע את התמורה עבור 1.

 השקעה עתידיתשער פורוורד קובע את התמורה עבור 2.

33 

אם , באופן כלליr1 שנתי ו-הנו שער ספוט חד- r2   הנו
 :הנו הבא rfשער פורוורד הקשר ל, שנתי-שער ספוט דו

 

(1+r2)
2 = (1+r1)*(1+rf) 

 

 בין   אדישיםהשוויון מתייחס למצב בו המשקיעים יהיו
 השקעה לשנתיים לבין שתי השקעות חד שנתיות עוקבות

ל לא יתקיים"מה יקרה אם השוויון הנ  ? 

האם יתכן מצב שבו , למשל(1+r2)
2 < (1+r1)*(1+rf)? 

בשערי צופים עלייה הדבר יכול לקרות אם המשקיעים  
 גבוה יותר מזה של שווי המשקל rfולכן " קצרים"ריבית 

 כדאי להשקיע לשנה ואז להשקיע מחדשבמצב זה יהיה;  
 34 יעלה r2 -שנתית ירד ו-דו( ח"אג)מחיר השקעה , כתוצאה

נחזור לנוסחה הכללית אך נציב נתוני הדוגמא בנוסחה  ,
 "צפוי"ו" ארוך", "שער קצר"ונתייחס לריביות בקיצור כ

 

(1+0.04)2 = (1+0.03)*(1+rf) 
 

 

 עלייה בשער הצפוי מההסבר לעיל נובע כיrf   גורמת
 (ואולי גם לירידה בשער הקצר)לעלייה בשער ארוך 

 מקורו בציפיותמכאן שהפער בין שער ארוך לקצר: 

ציפיות לעלייה בשערי ריבית גורמות לשער הארוך 1.
 עקום תשואה עולה להיות גבוה ביחס לשער הקצר 

ציפיות לירידה בשערי ריבית גורמות לשער הארוך  2.
 עקום תשואה יורד להיות נמוך ביחס לשער הקצר 

 שער צפוי שער קצר שער ארוך

35 

 ברור כי במידה והציפיות הן לחוסר שינוי בשערי
 :אזי ,שער צפוי שווה לשער הקצרכלומר , הריבית

 

(1+0.04)2 > (1+0.03)*(1+rf) 
 

 
 מחירה יעלה  ,השקעה ארוכה תהיה עדיפהבמצב זה

 ותשואתה תרד עד שהשער הארוך ישתווה לשער הקצר

 תיאוריית הציפיות זוהי(expectations theory ) ועל
 מאחורי עקום התשואה היחידיפיה הציפיות הן הגורם 

ח  "תמחור בוזמני של אג, נשים לב כי במצב שווי המשקל
 לעיל rfקובע גם את שער פורוורד קצרות וארוכות טווח 

שער פורוורד מהווה למעשה  , י תיאוריית הציפיות"עפ
 לשער הריבית הספוט שישרור בעתיד אמד חסר הטיה

 =שער צפוי  שער קצר שער ארוך

36 

לא נראה כי תיאוריית הציפיות מצליחה  , באופן כללי
את הפער בין שערי ריבית לפרקי  באופן מלא  להסביר

 לא היחידיציפיות מהוות גורם חשוב אך ; זמן שונים
 

מנבאים עליות  מחקרים הראו כי שערי פורוורד , בפרט
 קטנות מהחזויותכ "אך העליות בפועל בד, בשערי ספוט

לאיזה גורם חשוב אין התייחסות בתיאוריית הציפיות? 

השקעה לטווח ארוך חשופה לסיכון גבוה יותר: סיכון  ,
 (:  2ראו שיעור  – liquidity risk)סיכון נזילות ובפרט ל

ח ארוכת טווח יאלץ  "יתכן ומשקיע המחזיק באג, למשל•
ח איננו  "אולם הביקוש לאג ;למוכרה בטרם מועד הפדיון

 והמכירה המוקדמת עלולה לגרום לתשואה נמוכה, קבוע
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37 

 תיאוריית פרמיית הנזילות זוהי– liquidity 
premium theory (י "הוצעה עJohn Hicks) 

 

פרמיית תשואה  המשקיעים ידרשו , י התיאוריה"עפ
 עבור השקעות ארוכות טווח לעומת השקעות קצרות

 

 אם   :הציפיות נכללות אף הן בתיאוריה זאתשימו לב כי
הם עדיין , למשל המשקיעים צופים עלייה בשערי ריבית

 פרמיית נזילות מעל ומעבר לשער הריבית הצפוי  יבקשו 
 

פרמיית נזילות , למעשה(liquidity premium )  יוצרת
עקום  , בגלל הפרמיה ;פער בין שער פורוורד לשער הצפוי

 לעתים קרובותהתשואה עשוי להיות בעל שיפוע חיובי 
 

  המסקנה לעיל ותיאוריית נזילות באופן כללי תואמת את
 סבירה יותר לעומת תיאוריית ציפיותהממצאים בצורה 

38 

  תיאוריה נוספת של צורת עקום התשואה מכונה
 segmented market –תיאוריית השוק המפוצל 

 

שוק ההון מפוצל למגזרים  תיאוריה זו מצביעה על כך ש
 כ מעדיפים השקעות לפרקי זמן שונים"שונים אשר בד

 

כ מעדיפים השקעות לטווח קצר  "בנקים בד, למשל
בעוד חברות ביטוח וקרנות שונים מעדיפים , ובינוני

 בהתאם לאופי ההתחייבויות, השקעות ארוכות טווח
 

שערי הריבית קצרי וארוכי הטווח  , י תיאוריה זאת"עפ
י תנאיי הביקוש  "עפ ,נקבעים בנפרד במגזרי שוק שונים

בגרסתה הקיצונית התיאוריה  ; וההיצע בכל אחד מהם
 אף קובעת כי אין כל מעבר של משקיעים בין המגזרים

לסיכום תיאוריות המבנה העתי של שערי ריבית: 

 ובעל השפעה לא זניחה על ציפיות מהוות גורם חשוב
 אך הגורם איננו היחידי או המכריע, עקום התשואה

 של שערי  שערי פורוורד מסתברים כאומדנים מוטים
ככל ; (כ כלפי מעלה"עם הטיה בד)הריבית העתידיים 

 מפרמיית נזילותהנראה ההטיה נובעת לפחות בחלקה 

 קיימים ממצאים  השוק המפוצל בנוגע לתיאוריית
גרסתה הקיצונית של התיאוריה נראית   ;מעורבים

מנוגדת לממצאים המצביעים על קיום המעבר בין 
 בעוד הפיצול לכשעצמו אכן קיים, מגזרים שונים

 של  ניתוח המבנה העתי בכלכלה פיננסית פותחו שיטות
 מידול סטוכסטי מנטרל סיכון   שערי הריבית באמצעות 

39 

  עד כה התייחסנו לקשר הכללי בין שערי ריבית למחירי
הנחנו כי  :כושר הפירעוןח ללא התייחסות לשאלת "אג

 ח יקבלו את כל התשלומים בוודאות מלאה"מחזיקי אג
 

ח ממשלתיות"אולם ברור כי בפועל זה נכון רק לגבי אג 

במידה שונה, ח קונצרניות קיימת"לאג, לעומת זאת  ,
 (default risk)של חדלות פירעון ( העגומה)האפשרות 

ח ליכולת הפירעון"מהו הקשר הצפוי בין תשואת אג? 

ככל שיכולת הפירעון נמוכה יותר: הקשר הוא שלילי  ,
 עולה הסיכון של פשיטת הרגל והתשואה מפצה על כך

תשואה מובטחת חשוב לציין כי מדובר ב(promised  )
,  (expected)תשואה הצפויה אך לא בהכרח ב, נקובה

 יכולה להיות אף נמוכה משתיהןהתשואה שתתממש ו
40 

ח  "השוואה בין מאפייני אג; הבחנה זו היא חשובה מאוד
 :מ ממחישה את הנקודה"למאפייני המניות של חברה בע

41 

 ח"אג

 פשיטת רגל: סיכון עיקרי•
 תשואה מובטחת: פיצוי•
הסיכון השיטתי קיים אך •

ח "ביטאות של אג)מוגבל 
 (כ נמוכות למדי"הן בד

 מניות

 תנודתיות: סיכון עיקרי•
 תשואה צפויה: פיצוי•
הסיכון המפוצה הוא רק  •

(  ביטא)הסיכון השיטתי 
 שאינו ניתן לפיזור

ונראה כיצד  ל"להלן נפרט אודות ההבחנה הבסיסית הנ
 ח"משפיעה על הדירוג של אג( solvency)יכולת פירעון 

פיצוי עבור פרמיית הסיכון מהווה , בעולם של מניות
ולכן מעדיפים תשואה   המשקיעים שהם שונאי סיכון

 בטוחה על פני תשואה לא וודאית בעלת תוחלת זהה
 

ל"משקיעים אדישים לסיכון לא ידרשו את הפיצוי הנ 

נניח לרגע כי המשקיעים הם אכן אדישים לסיכון , כעת
 ונראה האם לא ידרשו פיצוי על סיכון של פשיטת הרגל

שנה   ₪ 1,000אפס בעלת ערך נקוב -ח תלוש"נניח אג
 :ונניח כי במועד הפדיון, אחת בדיוק לפני מועד הפדיון

 ₪ 1,000ח תשלם לבעליה "החברה שהנפיקה את האג 
 אחרת( תפשוט רגל)ולא תשלם דבר , 80%בהסתברות 

900ח דומה אך חסרת סיכון עולה כעת "נניח כי אג ₪  
42 
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 ח המסוכנת"הנו מחיר הוגן עבור האג ₪ 900האם  ?
עם סיכויים   ₪ 1,000או  ₪ 0התקבול בעוד שנה הנו 

 : ולכן ₪ 800תוחלת התקבול הנה   80% -ו 20%
 

ל "ח הנ"משקיע שהוא אדיש לסיכון ישלם תמורת האג
 (י ריבית חסרת הסיכון"מהוון עפ) ₪ 800ערך נוכחי של 

 (  ח הבטוחה"י מחיר האג"עפ)שער ריבית חסרת סיכון
ומכאן שמחירה ההוגן של   1,000/900 – 1≈  11%הנו 
 800(/1+  0.11)≈  ₪ 720ח המסוכנת הנו "האג

1,000/720 – 1≈  39%: התשואה המובטחת במקרה זה 

  מעל   28% -המשקיע האדיש לסיכון ידרוש פיצוי של כ
 בגלל סיכון פשיטת הרגל 11%לתשואה חסרת סיכון של 

43 

פרמיית סיכון כאן אינה נובעת משנאת הסיכון : מסקנה
אלא מהווה פיצוי על אפשרות של חדלות  , של תנודתיות

    default premium –מכאן השם של הפיצוי ; הפירעון
 

 מורכבת מערך הזמן  ( 39%)התשואה שמצאנו בדוגמא
 (28%)ל "ופרמיית הסיכון הנ( 11%כלומר )של כסף 

 

 התשואה  הנה , 39% –התשואה שמצאנו בדוגמא
 ?(תוחלת)מהי אם כן התשואה הצפויה  ;המובטחת

 

 720והתשלום הנו  ₪ 800תוחלת התקבול הנה ₪ 
 800/720 – 1=  11%כלומר תוחלת התשואה הנה 

 

 פרמיה עבור סיכון משקיעים שונאי סיכון ידרשו בנוסף
היות  )ל "כ תהיה נמוכה בהרבה מהנ"אך היא בד ,השוק

 (כ מתואמות עם השוק במידה מוגבלת למדי"ח בד"ואג
44 

ח  "תמחור נכון של אג, כפי שממחישה הדוגמא האחרונה
 ח"סיכויים היחסיים של פירעון האגתלוי באופן קריטי ב

 

ההסתברויות הרלוונטיות אינן נכללות במידע  , עם זאת
 ...(וזאת מסיבות ברורות למדי)י החברות "המתפרסם ע

  התפקיד החיוני של מסירת מידע לציבור אודות כושר
פירעון של חברות מוטל על מוסדות פיננסיים המכונים  

 credit rating agencies –סוכנויות לדירוג אשראי 

הסוכנויות הגדולות בעולם הן :Standard & Poor’s  ,
Moody’s Investor Service ו- Fitch Ratings 

 שהיא  ) מעלותהסוכנויות לדירוג האשראי בארץ הן
 (Moody’sבת של -חברת) מדרוגו (S&P -כיום חלק מ

45 

החברה שנקלעה  , מלבד לפשיטת הרגל והחזר חוב מלא
למעשה  ; לקשיים יכולה להחזיר חלק מחובותיה בלבד

 התפלגות שלמה של תשואות אפשריות  ניתן לחשוב על 

אשר מתפרסם לצד  , המוצר העיקרי של סוכנויות הדירוג
ומתוכו המשקיעים   ,מדד דירוג האשראיח הנו "נתוני אג

 ח הוגן"מנסים להגיע לאומדנים הנדרשים לתמחור אג
 

 סקלה  סוכנויות הדירוג מציגות את המדד במונחים של
הסקאלות משתנות בין חברות אך כולן בנויות  ;ייחודית

הדירוג הגבוה ביותר מסומן  , כך למשל; על עיקרון דומה
 S&P ,Moody’sשל ) ilAAAאו  AAA ,Aaaי "ע

 'וכד; ilAAאו  AAA- ,Aaa1: הדירוג הבא; (ומעלות
46 

 הדירוגים הגבוהים( תחוםA  וחלק עליון שלB )  מכונים
investment grade,  חלק )בעוד הדירוגים הנמוכיםB  

 (junk bonds)ח זבל "אגמיוחסים ל( Cתחתון ותחום 

ח זבל חייבות  "מהניתוח שהוצג קודם לכן נובע כי אג
ח "ואכן הכינוי החלופי לאג ,להבטיח תשואות גבוהות

 (high yield bonds)" גבוהה-ח תשואה"אג"זבל הוא 
 

  ניתוח מעמיק של סדרות של נתונים היסטוריים מאפשר
החזר חוב  , של פשיטת רגלהמרת דירוגים להסתברויות 

 ח"לצורך תמחור האג, מלא ושורת מצבי ביניים שונים

  סוכנויות הדירוג מפרסמות תוצאות של ניתוחים מהסוג
 בנוסף לדירוגים הגולמיים המסתכמים במדד בודד   , הזה

47 

סוכנות הדירוג מנתחת את  , ח"מ להגיע לדירוג של אג"ע
י "הן זה הזמין לציבור והן המוצע ע ,כל המידע הרלוונטי

 אודות יחסים פיננסיים חשובים, החברה באופן דיסקרטי

 נמנעות מחשיפת שיטות  סוכנויות הדירוג המסחריות
הדירוג הייחודיות שלהן אך העיקרון הוא ברור ומודלים 

 י חוקרים"של דירוג וסיכון של פשיטת הרגל פותחו גם ע

אחד המודלים המפורסמים הנו מודל ה- Z-score   של
Edward Altman  ( מדד אלטמן"הידוע גם בשם)" 

 ממוצע משוקלל של מספר יחסים  מדד אלטמן מהווה
,  סך הנכסים/הון חוזר: בין השאר ,פיננסיים בסיסיים

סך הנכסים  /רווח לפני מס, סך הנכסים/רווח שלא חולק
 נמוך מצביע על סיכון גבוה של פשיטת רגל Zערך ; ועוד

מודלים מודרניים של סיכון אשראילהלן נדון בקצרה ב 
48 
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 מתחלקים לשני סוגים עיקרייםמודלים של סיכון אשראי  :
 (reduced-form) ומצומצמים( structural) מבניים

  ;במבנה ההון של חברה ספציפיתמודלים מבניים עוסקים 1.
שיוסבר בהמשך הקורס מהווה דוגמא   Mertonמודל של 
 (ע נגזרים"המודל משתמש בשיטות לתמחור ני)אופיינית 

כגון דרוג  בנתוני שוק ההון מודלים מצומצמים משתמשים 2.
להלן נדון ; אשראי להערכת הסיכויים של חדלות הפירעון

 ( intensity-based',קצב'או )' מבוססי עוצמה'במודלים 

 מופשטים ומשוכלליםקיימים מודלים מבוססי עוצמה,  
המודלים הללו , באופן כללי; ולהלן נדגים את שני הסוגים

  Mertonהם מציאותיים וישימים יותר מאשר המודל של 

מודל , מאידךMerton   ממחיש באופן חד יותר את טיבה
 49 חדלות הפירעון ואופי היחס בין בעלי ההון העצמי והזרשל 

 מודל שני המצבים  מודל מבוסס העוצמה המופשט מכונה
(two-state) ,בהתאם לשני מצבים אפשריים של חברה: 

.1N  =עוד לא היה אירוע של חדלות הפירעון בחברה 

.2D  =התממש האירוע של חדלות הפירעון בחברה 

λ(t)  המעבר מ" סבירות"הנה- N ל- D  בזמןt ,  המכונה
 tבזמן ( transition intensity)המעבר ( או קצב)עוצמת 

הסתברות מותנית  עוצמת המעבר הנה , באופן מדויק יותר
,  dtלאורך פרק זמן קצר מאוד של אירוע חדלות הפירעון 

 שבתחילתו החברה לא נמצאת במצב של חדלות הפירעון

 נאמר כי אםX(t)  הנו מצב החברה בנקודת זמןt ,אזי  : 

50 

כאמור : הסברλ(t) הנה עוצמת המעבר מ- N ל- D ב- t ;
הנו מצב החברה בנקודת   X(t) -והזמן הוא רציף כאשר 

 :  הבאה" משמעות הסתברותית"לעוצמת המעבר , tזמן 
 

 
 

 הסימוןo(dt) ( המכונהlittle-o  אוomicron )  משמש
שמתקיימת במסגרת הזמן  תכונה אסימפטוטית לציון 

 (בדומה לשיעור ריבית רציף שהוסבר קודם לכן)הרציף 

ככל שה: המשמעות היא- dt כך עוצמת  , הנו קטן יותר
כפי שנראה  , ח"ממחירי אג" חילוץ"שניתנת ל)המעבר 

 כי חוסר הדיוק יהיה זניח, יותר מדויקתתהיה ( להלן

51 גובה ההחזר  של חדלות הפירעון ו העיתוי: שאלה הבאה 

o(dt)  ←0 
'  מהר יותר'

 dtמאשר 

י "נסמן עτ זמן העצירה  את(stopping time) ,  המוגדר
 :כנקודת זמן המוקדמת ביותר של חדלות הפירעון בחברה

τ = inf{t|X(t) = D}  ( בטוחה לחלוטין"לחברה" ,τ = ∞) 

 :עם חדלות פירעון 1 -ל 0 -שהופך מתהליך ספירה כעת נגדיר 

 

 

 שיעור קבוע וידוע מראש נניח כי בחדלות הפירעון יוחזרδ  
 (  recovery rate –שיעור ההחזר )מתוך חובות החברה 

 0.9אם  =δ ,100ח תלוש אפס בעלת ערך נקוב של "אג  ₪
 :בפדיון במידה וחדלות הפירעון תחול לפני כן₪  90תשלם 

PMT = 100[1 - N(T)] + 90N(T) 

של החוב 1₪על כל , ככלל :PMT = 1 - N(T) + δ N(T) 
52 

בזמן הפדיוןח "הנוסחה האחרונה מאפשרת הערכת אג ,
ח בנקודה  "הערכת אג ;אומדן של עוצמת המעברבהינתן 
 ?מהו השיעור המתאים; ל"מחייבת היוון הערך הנ כלשהי

 מודלים מופשטים מניחים שיעור ריבית חסרת הסיכוןr 
השיעור איננו מתאים להיוון , אולם; כקבוע וידוע מראש

 נדרשת התאמה לסיכון; ערכים עתידיים שאינם וודאיים

התאמה לסיכון יכולה לבוא לידי ביטוי בהתאמת ערכים  •
 אך השיטה תלויה בשנאת סיכון וקשה ליישום, עתידיים

התאמת הסתברויות  הדבר יכול לבוא לידי ביטוי ב, מאידך•
בהמשך הקורס נחזור לנושא ונדון בהסתברויות  ; המצבים

 (risk-neutral probabilities)" מנטרלות סיכון"מיוחדות 

  "(שינוי מידה"המכונה )מסתבר כי התאמת ההסתברויות •
 53 מאפשרת במקרים רבים יישום פרקטי של שיטות ההערכה

י "נסמן ע, באופן ספציפי יותרP   את מידת ההסתברות
מידת ההסתברות השקולה   את P̃י "וע(  λ(t)כאן)הפיזית 

(equivalent risk-neutral measure ,λ*(t)) ,כאשר: 
λ*(t) > 0 ↔ λ(t) > 0 (תנאי הכרחי ומספיק, אם ורק אם) 

מ פרקי הזמן  "אמ שקולותהמידות תהיינה : פירוש הדבר
 שבהם חדלות הפירעון היא אפשרית יהיו זהים בשתיהן

 ח"משפט ערך האג –ומכאן תוצאת המודל המרכזית  :*
 T -ח תלוש אפס המשלמת ב"של אג t -מחיר ב B(t,T)יהי 

השקולה למידה   ,P̃קיימת מידה מנטרלת הסיכון אזי $; 1
 :כך ש Pהפיזית 

54 

ח  "הוכחת משפט האג*
 חורגת ממסגרת הקורס
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לחלץ את ניתן , ח נצפים"בהינתן מחירי אגλ*(s) ולקבל: 
 

 

עוצמת המעבר מנטרלת הסיכון ל הנה "הנ: משמעות הדבר
  tח הנצפה בזמן נוכחי "הנובעת ממחיר האג, sבזמן עתידי 

ח נצפה "מחיר אג: כלומרB , שיעור ריבית חסרת הסיכוןr  
מאפשרים הערכה אובייקטיבית   δוהנחת שיעור ההחזרה 

 מטרתו הסופית של המודל –סיכון אשראי של החברה של 
 ולא  הערכת סיכון האשראי נדגיש כי מטרת המודל היא

 ח מונח כנתון והוגן"ולכן מחיר השוק של אג, ח"תמחור אג
 עוצמת מעבר המודל ניתן להרחבה עבורλ*(t) סטוכסטית;  

 שינויים מקריים במצב המשק או במצב החברה   : השיקול
המצב , בפועל :הרחבה נוספת קשורה למספר המצביםN 

 55 כמוסבר להלן ,סיכויי חדלות הפירעוןניתן לאפיון נוסף של 

 המצב  , בפועל; "שני מצבים"המודל שהוצג לעיל הנו מודל
"N  =ניתן " עוד לא היה אירוע של חדלות הפירעון בחברה

 Dבהתאם לקרבת הסכנה של  ,מצבי משנהלפיצול למספר 
 בדרוג החברה  הקרבה לחדלות הפירעון באה לידי ביטוי

 כפי שהוסבר מוקדם יותר, י סוכנויות אשראי"המסופק ע
 מודל כללי יותר שמגדירn כולל המצב של חדלות   ,מצבים

 Jarrow-Lando-Turnbull (JLT)הנו מודל של , פירעון

56 

2 

3 

... n 

1 

 חדלות  = >
 (D)הפירעון 

המצב  = >
 הטוב ביותר   

 :JLTהגדרה בסיסית של מודל 
 tהפיזית בזמן עוצמת המעבר ( א

   λij(t)י "נתונה ע jלמצב  iממצב 
אפשרי בין כל  מעבר דו כיווני ( ב

שהוא  nפרט למצב , שני מצבים
 (absorbing state)מצב ספיגה 

 tוזמן  jעבור כל מצב  λnj(t)=0( ג

מודל , לעומת מודל שני המצביםJLT  מטריצת  מגדיר
המכילה את כל עוצמות  ( intensity matrix)העוצמות 

 (הסתברויות המעבר בין מצב למצב בזמנים שונים)המעבר 

גם מודל , בדומה למודל שני המצביםJLT  שינוי  מאפשר
 החלפת הסתברויות פיזיות באלו מנטרלות הסיכון – מידה

ח  "בהינתן מחיר השוק של אג, בדומה למודל שני המצבים
ניתן להגיע , (קרי דרוג אשראי)ומצבה השוטף של החברה 

 כמדד לסיכון הפירעון P̃הסתברות מנטרלת הסיכון ל

 

אם ההסתברות  ח "תמחור אגהמודל מאפשר , לחילופין
 ל של חדלות הפירעון ניתנות לאמידה מחוץ למודל"הנ

מודלים מצומצמיםמודלים מבוססי עוצמה הנם , כאמור;  
 Mertonבהמשך הקורס נתייחס לגישת המודל המבני של 

57 

התחלנו דיון בשערי ריבית עם דוגמא של עולם  : לסיכום
וראינו , וודאי ובעל אופק השקעה של שתי תקופות בלבד

 שערי הריבית נקבעים ומשתנים בעולם המופשט  כיצד 
  השאלות העולות מהרחבת המודל היו קשורות לאופק

האם שערי ריבית עשויים להתנהג  : הזמן וחוסר וודאות
 'קצרה'ללא הנחת וודאות והשקעה בצורה דומה בעולם 

דינאמיקת שערי   ,אופק זמן ארוךראינו כי בעולם עם 1.
ותופעות הקשורות  , הריבית עשויה להיות מורכבת יותר

 לציפיות ונזילות עשויות להשפיע על צורת עקום התשואה
יגרום לפער בין שערי ריבית של חוסר הוודאות ראינו כי 2.

וכן בין ( חסרת סיכון)ח ממשלתית "ח קונצרנית ואג"אג
 שונה"( דרוג)"תשואות של חברות בעלות יכולת פירעון 

  המונחים והתיאוריות שהוצגו בשיעור זה משמשים בסיס
 58 המבנה העתי של שיעורי ריביתלמודלים מתקדמים עבור 

  עד כה עברנו על רוב המונחים והעקרונות הבסיסיים
 :ובפרט, הנדרשים לבחינת מאפייני נכסים פיננסיים

 

 תשואה ותיאורית תיקי השקעות מודרנית, סיכון1.

 תיאוריות ומודלים לתמחור נכסים פיננסיים2.

 היפותזת יעילות השוק וחקר מאורעות3.

 ח ואשראי"אג, ניתוח שערי הריבית4.
 

 

נעסוק בשני הנושאים המשלימים את  , מכאן ואילך
התנהגות ומידול של  ( א)התמונה הכללית מבחינת 
 :ע מתקדמים"ני( ב) -ו נכסים בסביבה לא וודאית

 

 תהליכים ומודלים סטוכסטיים5.

 ע נגזרים"ף ותמחור ני"שוק מעו6.
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