
 

 

   

 

 
 

 -מודל ה: האקטואריה הפיננסיתיסודות 
CAPM  3מאמר מס' / הסטנדרטי 

 בסדרה
 

 מאת: רועי פולניצר
 

דורש הנחות רבות,  CAPM -(. הCAPM( ובמודל לתמחור נכסי הון )CMLמאמר זה ממשיך את הדיון בקו שוק ההון )

כמו למשל קיומו של נכס חסר סיכון וגם שלכל המשקיעים יש אותו סוג של פונקציית תועלת ואותן ציפיות. קיומו של נכס 

 חסר סיכון פירושו שהחזית היעילה הופכת לקו ישר, המאפשר שימוש בביטוי פשוט על מנת לנתח את סיכון המחיר.

 

 :CAPM -זירת השלושה שלבים עיקריים בעת גקיימים 

 והמשקיעים מפוצים אך ורק בגין נשיאת הסיכון הסיסטמטי, הרי שהביתא היא מדד הסיכון הראוי. מאחרלהבין ש .1

היות ותוחלת התשואה של תיק הינה ממוצע משוקלל של תוחלות התשואה של הנכסים המרכיבים את התיק  .2

ם המרכיבים את התיק, הרי שאנו יכולים ושהביתא של תיק הינה ממוצע משוקלל של אומדני הביתא של הנכסי

 הוא למנועארביטראז' תפקידו של הו מאחרלהראות כי תשואת התיק היא פונקציה לינארית של הביתא של התיק. 

)הביתא(, הרי שתוחלת התשואה של נכס בודד הינה פונקציה  סיסטמטיתמחור שגוי של נכסים ביחס לסיכון ה

 לינארית של הביתא שלו.

, משמשים למציאת החותך (CML) יכון ותיק השוק, אשר הינם למעשה שתי נקודות על קו שוק ההוןנכס חסר ס .3

 הינה כדלקמן: CAPM -. משוואת הCAPM -והשיפוע של ה

     iFMFi RRERRE  
 

, אשר נגזר על ידי שארפ, לינטנר ומוסין, מבטא את תוחלת התשואה של נכס כפונקציה של רמת הסיכון CAPM -מודל ה

של הנכס )הנמדד על ידי הביתא(, שיעור הריבית חסרת הסיכון ופרמיית הסיכון בשוק )תוחלת התשואה של  סיסטמטיה

 השוק בניכוי שיעור הריבית חסר הסיכון(. 
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 :CAPM -כמה הנחות בסיס לקיימות 

 עסקה. עלויות אין 

  (קרי, מושקעים בכל הנכסים ביקום)המשקיעים מבוזרים היטב כל. 

 .הנכסים ניתנים לחלוקה אינסופית 

 .אין מיסים 

 ה( "משקיעים הינם "מקבלי מחירprice takers כך ,)קניה ומכירה בודדות אינן משפיעות על מחירי  שהחלטות

 הנכסים.

 .פונקציות התועלת של המשקיעים מבוססות אך ורק על תוחלת התשואה והסיכון של התיק 

  מוגבלות מותרות לחלוטין.מכירות בחסר בלתי 

  זהה עבור כל המשקיעים מודאגים אך ורק מהתשואות והסיכונים על פני תקופה בודדת, כאשר התקופה הבודדת

 המשקיעים.

 .לכל המשקיעים יש אותן תחזיות לגבי תוחלות התשואה, השונויות והשונויות המשותפות 

 .כל הנכסים הינם סחירים 
 

;                 סטיית התקן של התיק( iואה של התיק כפונקציה לינארית של: )( מבטא את תוחלת התשCMLקו שוק ההון )

(ii )של תיק השוק התשואה ;(iii )ו ;סטיית התקן של תיק השוק- (iv ).שיעור הריבית חסרת הסיכון 
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פרמיית רכיב , בהינתן שיעור הריבית חסרת הסיכון, CAPM -תוחלת התשואה של נכס מסוים ניתנת לחישוב באמצעות ה

 י של הנכס.סיסטמטוהסיכון ה ההון הסיכון בשוק
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 שווי פנימי
מספק שירותי הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים  שווי פנימימשרד הערכות השווי 

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

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

 הניהול הסיכונים ובנושאים נוספים. 

 

 רועי פולניצר
המתמחה בהערכות שווי בלתי תלויות. בעשור האחרון היה רועי אחראי על אלפי עבודות הערכות  "שווי פנימי"של  םבעלי

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

והן בתחום  עסקיהערכות שווי בנושא שינוי מבנה הן 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

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

 (.IAVFAכמנכ"ל ויו"ר לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )
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רועי הינו מרצה מבוקש בתחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית, המופיע בפני חברי הנהלה ודירקטורים והוא עמד 

כמו גם בראש פורום הפרקטיקנים  AIAVFכללי האתיקה והסטנדטים המקצועיים של בראש צוות המשימה שגיבשה את 

 המסים רשות עובדי עבור מנחים קווים לקביעת הוועדהרועי משמש גם כיו"ר . IAVFAגילויי הדעת של שקובע את 

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

בעברו שימש רועי כמרצה בקורסים מתקדמים בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות במכללה האקדמית אשקלון 

 ובמוסדות אקדמיים שונים.

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

גוריון ועבר בהצלחה רבה את כל ששת בחינות הרשות לניירות ערך לרישיון מנהל תיקים בישראל. כמו -ןמאוניברסיטת ב

(, 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 חייםIRAהשקעות )

( מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים CRM) כמומחה לניהול סיכונים(, IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל )

(IARM( וכמנהל סיכונים פיננסיים )RMF( 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

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

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

 גוריון.
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