
 

 

   

 

 
 

מכניקת שוקי : שווקים ומוצרים פיננסיים
 בסדרה 2מאמר מס' /  העתידיות

 

 מאת: רועי פולניצר
 

 (forwardsמעסקאות אקדמה ) ות( נבדלFuturesנתמקד במינוחים של שוקי העתידיות, באופן שבו עתידיות )מאמר זה ב

 (.Mark to Marketוהמכניקה של ביטחונות ותהליך הההתחשבנות לפי שווי שוק )

 

פוזיציית יתר )חסר( בעתידית מחייבת את הבעלים לקנות )למכור( את נכס הבסיס במחיר ובמועד מוגדרים. מרבית 

 .סליקה פיזית, דהיינו, מסירה בפועלשהינה  העתידיתהפוזיציות בעתידיות נסגרות בניגוד למהות 

 

( הינו Futures price( של סחורה או נכס פיננסי הינו המחיר למסירה מיידית. מחיר העתידית )spotהמחיר המיידי )

הינו ההפרש שבין המחיר המיידי  basis -המחיר היום עבור מסירה בנקודת זמן כלשהי בעתיד )קרי, מועד הפקיעה(. ה

המחיר  יכפה או יאלץ אתארביטראז' הלאפס.  מתכנס basis -ומחיר העתידית. ככל שמועד הפקיעה מתקרב, הרי שה

 .העתידיתהמיידי ומחיר העתידית להשתוות זה לזה במועד פקיעת 

 

 עתידיות נסחרות על ביטחונות )מינופים(:

 בעתידיות.הבטוחות ההכרחיים על מנת לפתוח פוזיצייה  ןההתחלתיים הינביטחונות ה 

 המסחר. זכותהבטוחות המינימליות הדרושות על מנת לשמור על  ןביטחונות החובה הינ 

 את חשבון הביטחונות בחזרה  השיבעל מנת ל ותלהיות מופקד ותחייבההבטוחות  ה"כס ההשתנות הביטחונות הינ

 .ההתחלתייםלרמת הביטחונות 

 

ם ינשההפסדים של בעל פוזיציית החסר הבכך  באה לידי ביטויעובדה זו כאשר שוק העתידיות הינו משחק סכום אפס, 

למעשה הרווחים של בעל פוזיציית היתר, ולהיפך. רווחים והפסדים כתוצאה משינויים במחיר העתידית מחושבים בסוף 

   .(MtM) לפי שווי שוק התחשבנותכל יום המסחר בתהליך הנקרא 

 

( לכל פוזיציית יתר או חסר Counterpartyלעסקה )המסלקה שומרת על שוק מסודר ונזיל בכך שהיא משמשת כצד נגדי 

 בעתידית.
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 (.OTCבטוחות פירושן הקטנת סיכוני האשראי בעסקאות שמעבר לדלפק )

 

מחיר ההתחשבנות של העתידית הינו ממוצע מחירי המסחר במהלך תקופת המסחר האחרונה, הנקראת תקופת הנעילה. 

בסוף כל יום מסחר. עליית מחירי ההתחשבנות על פני מחיר ההתחשבנות של העתידית משמש לביצוע חישובי הביטחונות 

 מחירי ההתחשבנות על פני זמן מצביעה על מצב הפוך. זמן מצביעה על שוק נורמלי, בעוד שירידת

 

את העתידית באמצעות מסירת הסחורה. כאשר צד היתר )קרי, הלונגיסט(  "לחסל"צד החסר )קרי, השורטיסט( יכול 

מסוג  עתידיתלצד החסר. זהו למעשה תהליך המסירה. ב מחיר המסירהה את ומשלם תמורתהסחורה מקבל את 

 התחשבנות במזומן, המסירה אינה קיימת כאופציה.

 

עצירת הפסד וכו'. פקודות  פקודתהגבלה,  פקודתשוק, פקודת קיימים כמה סוגים שונים של פקודות בבורסה הכוללים: 

מסוים הגבלה הן פקודות לקנות או למכור במחיר שוק הן פקודות לקנות או למכור במחיר הטוב ביותר הזמין. פקודות 

  שרחוק ממחיר השוק הנוכחי. פקודות עצירת הפסד משמשות למניעת הפסדים או להגנה על רווחים.

 

לעסקה להתרחש במועד עתידי במחיר שסוכם עליו היום.  ותמאפשר שתיהןלעסקאות אקדמה בכך ש ותעתידיות דומ

מותאמות הפרטיות, עסקאות ן ינה העסקאות אקדמבעוד שיים הוא שתההבדל בין הש

בעלות תנאים עסקאות  על כן הןעתידיות נסחרות בבורסות והש הרישל הצדדים,  הספציפיים הםולצרכי לדרישות

 סטנדרטיים. 

 

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

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

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

 יכונים ובנושאים נוספים. הניהול הס
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 רועי פולניצר
המתמחה בהערכות שווי בלתי תלויות. בעשור האחרון היה רועי אחראי על אלפי עבודות הערכות  "שווי פנימי"בעלים של 

 וציבוריות בישראל. שווי ואקטואריה פיננסית אשר בוצעו עבור משרדי רואי חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי, חברות פרטיות

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 הערכות שווי בנושא נכסים בלתי מוחשיים בעסקאות מקרקעין

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

 (.IAVFAכמנכ"ל ויו"ר לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )

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

 

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

 
 

http://www.intrinsicvalue.co.il/
http://michrazim.lapam.gov.il/nr/exeres/76F195AD-D59C-4659-A834-6EA157E13008.htm
http://michrazim.lapam.gov.il/nr/exeres/A6ED0ED6-29B6-4953-9DEE-9CE0E1D7899D.htm
http://michrazim.lapam.gov.il/nr/exeres/A6ED0ED6-29B6-4953-9DEE-9CE0E1D7899D.htm
http://www.iavfa.org/association-management
http://media.wix.com/ugd/7fb492_c743b6b61f024db990bb652fed535660.pdf
http://www.iavfa.org/statements-of-valuation-standard
http://status.co.il/%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A9/
http://status.co.il/%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A9/
http://status.co.il/%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A9/
http://www.intrinsicvalue.co.il/
mailto:info@intrinsicvalue.co.il


 4 

 

 

   

 

 
 

אקטואר בעל תואר שני במנהל עסקים )התמחות במימון( ותואר ראשון בכלכלה )התמחות במימון( רועי הינו 

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 )

לשכת מעריכי השווי  ( מטעםPRA( וכאקטואר סיכונים פנסיוניים )LRA) (, כאקטואר סיכוני חייםAIRהשקעות )

( מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים CRM(, כמומחה לניהול סיכונים )IAVFAראל )והאקטוארים הפיננסיים ביש

(IARM וכמנהל )( סיכונים פיננסייםFRM( 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 -בשניהם ציוניו דורגו באחוזון ה

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

-באקטואריה באוניברסיטת חיפה ובוגר קורסים מתקדמים במתמטיקה ומימון לתואר שני בכלכלה באוניברסיטת בן

 גוריון.
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