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 מבוא. 1

גישה להערכת שווי , במצגת זו נסביר מהי סימולציית מונטה קרלו•

 .נגזרים השונה מעצים בינומיים

מתארת את רעיון הדגימה האקראית של סימולציית  1דוגמה •

מונטה קרלו על ידי הצגת האופן שבו ניתן להשתמש בתוכנת  

Excel  לצורך אמידתp. 
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באמצעות  iPחישוב  – 1דוגמה 

 סימולציית מונטה קרלו  

נניח כי אורך כל אחד מצלעותיו של הריבוע שבתמונה שווה  •

 .  ליחידה אחת



  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

באמצעות  Piחישוב  – 1דוגמה 

 סימולציית מונטה קרלו  

דמיין שאתה משליך חצים בצורה אקראית לעבר הריבוע וחשב את  •

 .אחוז החצים שנופלים בתוך העיגול

 ?מה תמצא•

 .0.5ולעיגול יש רדיוס של  1.0לריבוע יש שטח של •

 p. /4כפול הרדיוס בריבוע או  pהשטח של העיגול הוא •

הפרופורציה של החצים שנפלו בתוך המעגל צריכה , בהתאמה•

 p.  /4להיות 

על ידי הכפלת הפרופורציה של החצים   pנחנו יכולים לאמוד את א•

 .4 -שנפלו בתוך המעגל ב
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באמצעות  Piחישוב  – 1דוגמה 

 סימולציית מונטה קרלו  

על מנת לסמלץ את   EXCELאנחנו יכולים להשתמש בגיליון •

 :1הטלת החצים בתרשים 
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באמצעות  Piחישוב  – 1דוגמה 

 סימולציית מונטה קרלו  

 ()RAND= -כ C2 -ו B2נגדיר את התאים •

לא  , קרי)רציפים הם מספרים מקריים  C2 -ו B2התאים  -לאמור•

והם מגדירים  כמה ימינה וכמה למעלה החץ  1 -ו 0בין ( שלמים

 .נחת בתוך המעגל

   -כ D2לאחר מכן נגדיר את תא •

            =IF((B2-0.5)^2+(C2-0.5)^2<0.5^2,4,0) 

 .אחרת 0 -אם החץ נפל בתוך המעגל ו 4 -שווה ל D2כך שהתא •

השורות הבאות בגיליון באופן דומה לשורה  99נגדיר את •

 (.EXCEL -ב" בחר וגרור"מדובר בפעולת , קרי)הראשונה 
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באמצעות  Piחישוב  – 1דוגמה 

 סימולציית מונטה קרלו  

 D104ואת תא AVERAGE=(D2:D101) -כ D103נגדיר את תא •

 STDEV=(D2:D101) -כ  

,  estimate)הינו האמד ( 1בתרשים  3.08 -השווה ל) D103תא •

 .ניסיונות מקריים 100המחושב מתוך  pשל ( אומד

הינו סטיית התקן של התוצאות שלנו והוא משמש   D104תא •

 .למדידת הדיוק של האמד

אך   –ככל שנגדיל את מספר הנסיונות כך תשתפר רמת הדיוק •

 .הינה איטית 3.14159ההתכנסות לערך הנכון של 
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פתרון הדילמה בשעשועון   – 2דוגמה 

 עם אברי גלעד" עשינו עסק"

עם אברי גלעד וניתנה לך " עשינו עסק"נניח שאתה בשעשועון •

כאשר מאחורי אחד , וילונות שונים 3ההזדמנות לבחור מבין 

ומאחורי השניים האחרים ישנם , מהוילונות ישנה מכונית חדשה

 .דחלילים

 ".וילון המנצח"כ 1נניח ובחרנו בוילון מספר •

שבמקרה יודע מה עומד  , מנחה השעשועון, כעת אברי גלעד•

ולחשוף  3בוחר לפתוח את וילון מספר , מאחורי כל אחד מהוילונות

 .לפנינו שמאחורי אותו וילון עומד דחליל

אתה רוצה להישאר עם  "אברי מתקרב אליך כולו זחוח ואומר , כעת•

 ".?2או לעבור לוילון מספר  1וילון מספר 
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פתרון הדילמה בשעשועון   – 2דוגמה 

 עם אברי גלעד" עשינו עסק"

 ?השאלה המתבקשת האם זה יהיה לטובתך להחליף וילון•

 .התשובה היא כן•

הרי אברי יודע בדיוק מה עומד מאחורי  , השאלה המתבקשת היא•

לך  " עושה"אז איך תדע שהוא לא , הוילונות הנותרים 2 -כל אחד מ

על מנת שתבחר  , טריק או מנסה עליך סוג של פסיכולוגיה הפוכה

 ?בוילון שמאחוריו עומד דחליל

היות והתשובה שלך  , התשובה הקצרה היא שלא מעניין אותך•

,  קרי)על בסיס השתנות המשתנה  –מתבססת על סטטיסטיקה 

 (.תנועה סטוכסטית
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פתרון הדילמה בשעשועון   – 2דוגמה 

 עם אברי גלעד" עשינו עסק"

 ?השאלה המתבקשת האם זה יהיה לטובתך להחליף וילון•

 .התשובה היא כן•

הרי אברי יודע בדיוק מה עומד מאחורי  , השאלה המתבקשת היא•

לך  " עושה"אז איך תדע שהוא לא , הוילונות הנותרים 2 -כל אחד מ

על מנת שתבחר  , טריק או מנסה עליך סוג של פסיכולוגיה הפוכה

 ?בוילון שמאחוריו עומד דחליל

היות והתשובה שלך  , התשובה הקצרה היא שלא מעניין אותך•

,  קרי)על בסיס השתנות המשתנה  –מתבססת על סטטיסטיקה 

 (.תנועה סטוכסטית
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פתרון הדילמה בשעשועון   – 2דוגמה 

 עם אברי גלעד" עשינו עסק"

האם זה יהיה "לכאורה נשאלה כאן שאלה פשוטה  -לאמור•

שינתה את   3אבל חשיפת וילון מספר " ?לטובתך להחליף וילון

 .הכל

היה לך  , כאשר נתבקשת על ידי אברי לבחור וילון, במילים אחרות•

אבל לאחר שאברי פתח את וילון , לבחור נכון 33.3%סיכוי של 

והציע לך לבחור מחדש את הוילון שמאחוריו נמצאת   3מספר 

  -ל 33.3% -אז הסיכוי לבחור נכון כעת עלה מ, המכונית החדשה

ולהודות לאברי   2כך שכדאי לך לבחור כעת בוילון מספר  66.7%

 .הנוספים 33.3% -על ה

 .ננסה להראות את הפיתרון באמצעות סימולציית מונטה קרלו•
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פתרון הדילמה בשעשועון   – 2דוגמה 

 עם אברי גלעד" עשינו עסק"

על מנת לסמלץ את   EXCELאנחנו יכולים להשתמש בגיליון •

 :  ההסתברות לכך שמהלך החלפת הוילונות יתברר כמוצלח
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פתרון הדילמה בשעשועון   – 2דוגמה 

 עם אברי גלעד" עשינו עסק"

אנחנו מריצים   -בעקרון הפתרון מתבסס על רעיון מאוד פשוט •

 :פעמים שמבצעת את הצעדים הבאים  nסימולציה 

ומציבה   3 -ל 1מגרילה רנדומלית בהסתברות שווה וילון בין 1.

על מנת לדמות את " וילון הפרס"אותו במשתנה שנקרא 

המציאות שבה כל פעם הפרס יושב מאחורי וילון אחר בתחילת  

 .כל משחק

 3 -ל 1מגרילה רנדומלית בהסתברות שווה וילון אחר בין 2.

הוילון  , קרי" )וילון הבחירה"ומציבה אותו במשתנה שנקרא 

על מנת לדמות את המציאות  ( הראשון שאתה בוחר כל פעם

 .שבה כל פעם אתה בוחר וילון אחר בתחילת כל משחק
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פתרון הדילמה בשעשועון   – 2דוגמה 

 עם אברי גלעד" עשינו עסק"

אם כן   -נשאלת השאלה האם וילון הבחירה שונה מוילון הפרס 3.

  -אז מעבר מהוילון שבחרת  לוילון אחר תוביל לזכייה בפרס 

 .סופר את הזכיות בהתאם  countמשתנה בשם 

 .שימו לב שהסימולציה כל הזמן בוחרת לעבור•

   או   countבאופן סטנדרטי לסימולציות מסוג זה הממוצע של4.

count/n  1000יוביל לקירוב טוב להסתברות תחת הרצה של 

 ...פעמים
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פתרון הדילמה בשעשועון   – 2דוגמה 

 עם אברי גלעד" עשינו עסק"

 RANDBETWEEN(1,3)= -כ C2 -ו B2נגדיר את התאים •

,  קרי)הם מספרים מקריים בדידים  C2 -ו B2התאים  -לאמור•

והם מגדירים את וילון הפרס ואת וילון הבחירה   3 -ו 1בין  (שלמים

 (.הוילון הראשון שבחרת, קרי)

 IF(B2=C2,0,1)= -כ D2לאחר מכן נגדיר את תא •

  0 -הבחירה שונה מוילון הפרס ו אם וילון 1 -שווה ל D2כך שהתא •

 .אחרת

השורות הבאות בגיליון באופן דומה לשורה  999נגדיר את •

 (.EXCEL -ב" בחר וגרור"מדובר בפעולת , קרי)הראשונה 
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פתרון הדילמה בשעשועון   – 2דוגמה 

 עם אברי גלעד" עשינו עסק"

השורות הבאות בגיליון באופן דומה לשורה  999נגדיר את •

 (.EXCEL -ב" בחר וגרור"מדובר בפעולת , קרי)הראשונה 

                        AVERAGE=(D2:D1001) -כ D1003נגדיר את תא •

 STDEV=(D2:D1001) -כ  D1004ואת תא

,  estimate)הינו האמד ( 1בתרשים  0.67 -השווה ל) D1003תא •

להסתברות לכך שמהלך החלפת הוילונות יתברר כמוצלח  ( אומד

 .ניסיונות מקריים 1000המחושבת מתוך 

הינו סטיית התקן של התוצאות שלנו והוא משמש   D1004תא •

 .למדידת הדיוק של האמד
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פתרון הדילמה בשעשועון   – 2דוגמה 

 עם אברי גלעד" עשינו עסק"

וילון  )אם אתה נישאר עם הוילון המקורי שבחרת : מסקנה•

לזכות   33.3%יש לך סיכוי של ( במקרה דנן שלפנינו 1מספר 

 2וילון מספר )בעוד שאם תזוז לוילון האחר , במכונית החדשה

  3לאחר שאברי פתח את וילון מספר , במקרה דנן שלפנינו

  -הסיכוי שלך לזכות במכונית החדשה יעלה ל( וחשף דחליל

66.7%. 
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 מבוא. 1

כאשר משתמשים בסימולציית מונטה קרלו להערכת שווייה של •

אזי יש להשתמש בתוצאת הערכת שווי נייטרלית  , אופציה כלשהי

 (.RNV- Risk-Neutral Valuation)לסיכון 

הצפוי ( payoff)מ "אנו דוגמים מסלולים על מנת לקבל את התז•

עולם שבו תוחלת התשואה הצפויה מכל )בעולם נייטרלי לסיכון 

ואז ( הנכסים הסחירים שווה לשיעור הריבית חסרת הסיכון בשוק

 .מ בשיעור הריבית חסרת הסיכון"להוון את התז

 .Tמ בזמן "המספק תז Sניקח נגזר התלוי במשתנה שוק יחיד •
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 מבוא. 1

הרי שניתן להעריך את שוויו  , בהנחה ששערי הריבית הינם קבועים•

 :של הנגזר כדלקמן

 .בעולם נייטרלי לסיכון Sנדגום מסלול מקרי עבור 1.

 .מ הצפוי מהנגזר"נחשב את התז2.

מ  "על מנת לקבל ערכים רבים עבור התז 2 -ו 1נחזור על שלבים 3.

 .הצפוי מהנגזר בעולם נייטרלי לסיכון

מ  "מים על מנת לקבל אמד לתז"נחשב את התוחלת של מדגם התז4.

 .הצפוי בעולם נייטרלי לסיכון

ל בשיעור הריבית חסרת הסיכון על "מ הצפוי הנ"נהוון את התז5.

 .מנת לקבל אמד לשווי הנגזר
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 מבוא. 1

מקיים משתנה השוק שלנו בעולם  /נניח שהתהליך שאותו עוקב•

 :נייטרלי לסיכון הינו

 
 

הינו תוחלת התשואה הצפויה ,      הינו תהליך וינר dzכאשר •

 .התנודתיות/הינה סטיית התקן s -ו, בעולם נייטרלי לסיכון

,  הינו מחירה של מניה שאיננה מחלקת דיבידנד אזי             Sאם •

 .וכך הלאה, אם מדובר בשער חליפין אזי                      

נציין כי סטיית התקן היא אותו דבר בעולם נייטרלי לסיכון ממש •

 .כמו בעולם האמיתי

SdzSdtdS s  ˆ

r̂
frr ̂

̂
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 מבוא. 1

אנו יכולים לחלק את  , Sעל מנת לסמלץ את המסלול שאותו עוקב  •

קצרים באורך  ( קבועי זמן)אינטרוולים  N -משך חייו של הנגזר ל

 :ומשוואת הקירוב תיראה כך Dtשל 

 
 

 

הינו דגימה אקראית   t ,eבזמן  Sמציין את ערכו של  S(t)כאשר •

 .1.0מתוך התפלגות נורמלית עם תוחלת אפס וסטיית תקן של 

        ttSttStSttS DDD eŝ
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 מבוא. 1

להיות מחושב מתוך ערכו    Dtבזמן  Sזה מאפשר לערך של •

להיות מחושב מתוך הערך    2Dtלערך בזמן , Sההתחלתי של 

 .  וכך הלאה,  Dtבזמן 

באמצעות   Sניסוי סימולציה אחד כרוך בבניית מסלול שלם עבור  •

N דגימות אקראיות מתוך התפלגות נורמלית. 

בדרך כלל יהיה זה הרבה יותר מדוייק לסמלץ את             , בפרקטיקה•

ln S  מאשר אתS. 
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 מבוא. 1

נקבל שהתהליך שאותו עוקב  ( Itô’s Lemma)מתוך משפט איטו •

ln S הינו: 

 

 

 -כך ש•

 

dzdtSd s
s

 









2
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 מבוא. 1

 או באופן שקול•

 

 

 

 

 .Sמשוואה זו משמשת לבניית מסלול עבור •

 .מספקת רמת דיוק גבוהה יותר Sבמקום  ln Sעבודה עם , כאמור•

    







DD
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 מבוא. 1

 הינם קבועים אזי   s -אם      ו, כמו כן•

 

 

 

 .Tנכונה עבור כל  •

 .שואף לאפס Dt  נציין כי המשוואה הבאה נכונה אם ורק אם בגבול•

̂

    TTSTS se
s

 









2
ˆ0lnln

2

        ttSttStSttS DDD eŝ
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 מבוא. 1

•S עוקב את התהליך הבא: 

 

 

 

 

ניתן להשתמש במשוואה האחרונה על מנת להעריך את שוויים של •

 .Tמ לא סטנדרטי בזמן "נגזרים המספקים תז

ניתן להשתמש במשוואה הבאה על מנת , 2כפי שנראה בדוגמה •

 .שולס-לבדוק את נוסחת בלק

    
















 TTSTS se

s


2
ˆexp0

2
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התמונה  –שולס -מודל בלק

 הכללית
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סימלוץ התפלגות הערכים  

 Sהעתידיים של 
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 מבוא. 1

היתרון העיקרי של סימולציית מונטה קרלו היא שניתן להשתמש  •

  Sמ תלוי במסלול שאותו עוקב משתנה הבסיס "בה הן כאשר התז

 .Sמ תלוי אך ורק בערכו הסופי של "והן כאשר התז

מ תלוי "סימולציית מונטה קרלו יכולה לשמש כאשר התז, לדוגמא•

לאורך המסלול  )על פני משך חיי הנגזר  Sבערכו הממוצע של 

 (.במקרה דנן שלפנינו –עוקב  Sשאותו 

מים יכולים להופיע במספר נקודות זמן במהלך חיי הנגזר "התז•

 .ולאו דווקא רק בסוף

 .ולהתאימו Sניתן לבחור כל תהליך סטוכסטי עבור •
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 מבוא. 1

ניתן להרחיב את הפרוצדורה  כך שתתאים  , כפי שנראה בהמשך•

 .מ מהנגזר תלוי במספר משתני שוק"למצבים שבהם התז

החסרונות של סימולציית מונטה קרלו הינם שמבחינה חישובית  •

ושהיא לא יכולה לטפל בקלות , היא לוקחת הרבה מאוד זמן

 .במצבים שבהם יש אפשרויות למימוש מוקדם
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 שולס-בדיקת בלק – 3דוגמה 

(  call)שולס עבור אופציית רכש -ניתן לבדוק את נוסחת בלק•

אירופאית באמצעות שימוש בעץ בינומי עם מספר גדול מאוד של 

 .תקופות זמן

 .דרך אלטרנטיבית לבדיקתו הינה שימוש בסימולציית מונטה קרלו•
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 שולס-בדיקת בלק – 3דוגמה 

 :מציג גיליון שניתן לבנות אותו בקלות 3תרשים •
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 שולס-בדיקת בלק – 3דוגמה 

,  T -ו S0 ,K ,r ,sמכילים את  I3 -ו D3 ,F3 ,G3 ,H3התאים •

 .בהתאמה

ואת  d1 ,d2מחשבים את  G1000 -ו E1000  ,F1000התאים•

 .בהתאמה, שולס-מחיר בלק

 .בדוגמא דנן שלפנינו 4.817שולס הינו -מחיר בלק•

•NORMSINV   הינו הפונקציה המצטברת ההופכית עבור

 .ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית

נותן דגימה אקראית מתוך  NORMSINV(RAND()), לפיכך•

 .התפלגות נורמלית סטנדרטית
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 שולס-בדיקת בלק – 3דוגמה 

 -כ B2נקבע את התא •
=$D$3*EXP(($F$3-$G$3*$G$3/2)*$H$3+$G$3*NORMSINV(RAND())*SQRT($H$3)) 

 זה מתאים כמובן למשוואה•

 

 

 

 

 .Tוהוא דגימה אקראית מתוך מערך של כל מחירי המניות בזמן •
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 שולס-בדיקת בלק – 3דוגמה 

 -כ C2נקבע את התא •

=EXP(-$F$3*$H$3)*MAX(B2-$E$3,0) 

 .(Call) רכש מאופציית מ"התז של הנוכחי ערכו את מייצג זה•

השורות הבאות בגיליון באופן דומה לשורה  999נגדיר את •

 (.EXCEL -ב" בחר וגרור"מדובר בפעולת , קרי)הראשונה 

ואת  AVERAGE=(C2:C1001) -כ C1003נגדיר את תא •

 STDEV=(C2:C1001) -כ  C1004תא

,  estimate)הינו האמד ( 2בתרשים  4.95 -השווה ל) C1003תא •

 . של שווי האופציה( אומד
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 שולס-בדיקת בלק – 3דוגמה 

 .שולס-האמד לא צריך להיות כל כך רחוק ממחיר בלק•

 .המשך נלמד כיצד מודדים את רמת הדיוק של האמדב•
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נגזרים התלויים במשתנה  . 2

 שוק אחד או יותר
 qi (n  ≥i  ≥1.)משתנים   n -מ מהנגזר תלוי ב"נניח מצב שבו התז•

 qiכשיעור הצמיחה הצפוי של qi  , miכסטיית התקן של  siנגדיר •

 .qk  -ו qiכקורלציה הרגעית בין  rik -ו, בעולם נייטרלי לסיכון

והם יכולים להיות , אינם בהכרח קבועים rik -ו si ,miנציין כי  •

 . qi -תלויים ב

 N -יש לחלק את משך חיי הנגזר ל, כמו במקרה המשתנה היחיד•

 .Dtאינטרוולים של באורך -תת

 :הינה כדקמן qiהגרסה הבדידה של התהליך עבור •

        ttsttmttt iiiiii DDD eqqqq ˆ
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נגזרים התלויים במשתנה  . 2

 שוק אחד או יותר
 .הינו דגימה אקראית מהתפלגות נורמלית סטנדרטית eiכאשר •

 rik (n  ≥i  ≥1.)  הינו ek -ו ei  מקדם המתאם בין•

ei (n  ≥i  ≥1 ) דגימות של  Nניסוי סימולציה אחד כרוך בקבלת •

 .מימדית-מתוך התפלגות נורמלית סטנדרטית רב

דגימות אלו יוצבו במשוואה הקודמת על מנת ליצור מסלולים •

 .ובכך יאפשרו את חישוב ערך המדגם, qiמסומלצים עבור 
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יצירת דגימות אקראיות  . 3

 מתוך התפלגויות נורמליות
מתוך הנוסחה הבאה ניתן לקבל דגימה מקורבת מתוך התפלגות •

 :מימדית-נורמלית סטנדרטית חד

 

 
 

 

  -ו 0הינם מספרים מקריים בלתי תלויים בין Ri (12  ≥i  ≥1 )כאשר •

 .f(0,1)הינו הדגימה הנדרשת מתוך  e -ו, 1

 .קירוב זה מספק דיו•

בפונקציה   EXCEL -גישה חלופית היא להשתמש ב•

)((RAND)NORMSINV  = 2כמו בדוגמה. 
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6
i

iRe



  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

יצירת דגימות אקראיות  . 3

 מתוך התפלגויות נורמליות
מתוך התפלגויות  e2 -ו e1כאשר נדרשות שתי דגימות מתואמות •

 .יש להשתמש בהליך הבא, נורמליות סטנדרטיות

מתוך התפלגות נורמלית  x2 -ו x1ניתן לקבל דגימות בלתי תלויות •

 .מימדית כפי שתיארנו מקודם-סטנדרטית חד

 :יחושבו כדלקמן e2 -ו e1הדגימות הנדרשות •

 

 

 
 

 .הוא מקדם המתאם rכאשר •

2

212

11

1 rre

e
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יצירת דגימות אקראיות  . 3

 מתוך התפלגויות נורמליות
דגימות אקראיות   nניקח מצב שבו אנו צריכים , באופן כללי יותר•

 iמתוך התפלגויות נורמליות כאשר מקדם המתאם בין דגימה 

 .rijהינו  jלדגימה 

מתוך , xi (n  ≥i  ≥1)משתנים בלתי תלויים  nתחילה נדגום •

 .מימדיות-התפלגויות נורמליות סטנדרטיות דו

 :יוגדרו אז כדקלמן, ei (n  ≥i  ≥1), הדגימות הנדרשות•

3332321313

2221212

1111

xxx

xx

x

e

e

e
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יצירת דגימות אקראיות  . 3

 מתוך התפלגויות נורמליות
 .כך שהקורלציות והשונויות הן נכונות ijנבחר את המקדמים •

 .ניתן לעשות זאת שלב אחר שלב באופן הבא•

 11; =  1נקבע כי •

 .r21  =2111 -כך ש  21 נבחר •

2=  1 -כך ש  22 נבחר •
21  

2
22. 

 .r31  =3111 -כך ש  31 נבחר •

 .r32  =3121  3222 -כך ש  32 נבחר •

  =  1כך   33 נבחר •
2
33 2

31  
2
32. 

 .וכך הלאה•
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יצירת דגימות אקראיות  . 3

 מתוך התפלגויות נורמליות
 .ולסקי'פרוצדורה זו נקראת פירוק צ•
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 מספר הניסויים. 4

רמת הדיוק של התוצאה המתקבלת מסימולציית מונטה קרלו •

 .תלויה במספר הניסויים

מקובל לחשב הן את סטיית התקן והן את התוחלת של , לפיכך•

 .מים המהוונים המתקבלים מניסויי הסימולציה"התז

  w.   -ואת סטיית התקן ב  -נסמן את התוחלת ב•

 . הוא אמד הסימולציה לשווי הנגזר המשתנה  •

 :טעות התקן של האמד הינה•

M

w
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 מספר הניסויים. 4

 .הינו מספר הניסויים Mכאשר •

הנגזר הינו  fעבור המחיר  ( 95%ברמת ביטחון של )רווח הסמך •

 :כדלקמן

 
\ 

 

 

 

זה מראה שקיים יחס הפוך בין רמת אי הוודאות לבין השורש •

 .הריבועי של מספר הניסיונות

                               -ש  -ו NORMSDIST(0.975=)1.96 -נסביר ש•

1.96- (=0.025)NORMSDIST 

 

M
f

M

w


w


96.196.1
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 מספר הניסויים. 4

, על מנת להכפיל את רמת הדיוק של סימולציה כלשהי, לפיכך•

 .עלינו לרבע את מספר הניסיונות

עלינו להגדיל את , 10על מנת להגדיל את רמת הדיוק של פי , וכן•

 .וכך הלאה, 100מספר הניסיונות פי 

 .מספרים 100כממוצע של  pחישבנו את , 1בדוגמה •

 .1.69סטיית התקן של המספרים הייתה •

כך שטעות התקן של האמד  , M=  100 -ו w=  1.69, במקרה זה•

 :הינה

 

 

169.0
100

69.1
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 מספר הניסויים. 4

 x 0.169)נע בין  pעבור ( 95%ברמת ביטחון של )רווח הסמך •

 -ל 2.75או בין , (x 1.96  +3.08 0.169)לבין ( 3.08 – 1.96

3.41. 

 .מספרים 1000חישבנו את שווי האופציה כממוצע של , 3בדוגמה •

 .7.84סטיית התקן של המספרים הייתה •

כך שטעות התקן של האמד  , M=  1000 -ו w=  7.84, במקרה זה•

 :הינה

248.0
1000

84.7
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 מספר הניסויים. 4

נע בין שווי האופציה עבור ( 95%ברמת ביטחון של )רווח הסמך •

(0.248 x 1.96 – 4.95 ) לבין(0.248 x 1.96  +4.95) ,  או בין

 .5.44 -ל 4.46



  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

 יישומים. 5

סימולציית מונטה קרלו נוטה להיות יעילה יותר מבחינה מספרית •

מאשר פרוצדורות אחרות כאשר ישנם שלושה משתנים 

 .סטוכסטיים או יותר

הסיבה לכך היא שהזמן הנדרש לביצוע סימולציית מונטה קרלו •

בשעה שהזמן  , גדל באופן כמעט לינארי ביחס למספר המשתנים

הנדרש לביצוע מרבית הפרוצדורות האחרות גדל 

 .אקספוננציאלית ביחס למספר המשתנים/מעריכית

יתרון אחד של סימולציית מונטה קרלו הוא שהיא מספקת גם את •

 .טעות התקן של האמד המתקבל ממנה
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 יישומים. 5

מים "יתרון אחר הוא שמדובר בגישה שניתן להתאימה לתז•

 .מורכביפ כמו גם לתהליכים סטוכסטיים מורכבים

מ תלוי בפונקציה של "ניתן להשתמש בה כאשר התז, בנוסף•

 .ולא רק בערכו הסופי, המסלול כולו שאותו עוקב המשתנה
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 חישוב היווניות. 6

 .ניתן לחשב את היווניות באמצעות סימולציית מונטה קרלו•

  fכאשר , x -ביחס ל fנניח שאנו מעוניינים בנגזרת החלקית של •

 .  הוא שווי משתנה הבסיס או הפרמטר x -הוא שווי הנגזר ו

סימולציית מונטה קרלו משמשת בדרך המקובלת לחישוב  , תחילה•

 .האמד    עבור שווי הנגזר

ונחשב את שווי הנגזר , xבשוויו של  Dxנבצע עלייה קטנה בגובה •

 .ממש באותה הדרך שבה חישבנו את    ,    , מחדש

 : האמד עבור פרמטר יחס הגידור הינו, לפיכך•

f̂

*f̂f̂

x

ff

D

 ˆˆ *
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 חישוב היווניות. 6

הן מספר  , על מנת להביא למינימום את טעות התקן של האמד•

והן מספר , הן זרמי המספרים המקריים, N, אינטרוולי הזמן

f̂*f̂ .          -חייבים להיות זהים בחישוב של    ו, M, הניסיונות
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 דגימה לאורך העץ. 7

במקום ליישם את סימולציית מונטה קרלו באמצעות דגימה  •

אקראית מתוך התהליך הסטוכסטי שאותו עוקב משתנה בסיס 

תקופות זמן ולדגום  Nאנו יכולים להשתמש בעץ בינומי עם , מסוים

 .מסלולים אפשריים 2Nמתוך 

נניח שיש לנו עץ בינומי שבו ההסתברות לתנועה כלפי מעלה היא  •

0.6. 

 .הפרוצדורה עבור דגימת מסלול אקראי לאורך העץ הינה כדלקמן•

 .1 -ו 0אנו דוגמים מספר מקרי בין , בכל צומת החלטה•

 .אז אנו לוקחים את הענף התחתון, 0.4 -אם המספר נמוך מ•

 .אז אז אנו לוקחים את הענף העליון, 0.4 -אם המספר גבוה מ•
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 דגימה לאורך העץ. 7

, משעה שיש לנו מסלול שלם מהצומת ההתחלתי ועד לסוף העץ•

 .מ"הרי שאנו יכולים לחשב את התז

 .זה למעשה משלים את הניסוי הראשון•

 .פרוצדורה דומה משמשת להשלמת יתר הניסויים•

מים מהוונת באמצעות שיעור הריבית חסרת הסיכון  "תוחלת התז•

 .על מנת לאמוד את השווי של הנגזר
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 3דוגמה 

משמש להערכת שווי  2נניח כי העץ עם נתוני האופציה מדוגמה •

הינו מחיר   Savgכאשר , Savg MAX) – 50, 0)אופציה המשלמת 

 .החודשים 6המניה הממוצע במהלך 

 .אופציה זו מוכרת כאופציה אסייתית•

ניסויי סימולציה משמשים  10ניתן לראות את התוצאה כאשר •

 .מ העתידי הצפוי"לחישוב התז
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 3דוגמה 



  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

 3דוגמה 

•U הינו התנועה כלפי מעלה ו- D הינו התנועה כלפי מטה. 

מ המהוון בשיעור הריבית "שווי האופציה מחושב כממוצע של התז•

 .חסרת הסיכון

ושיעור הריבית חסרת  $ 7.62מ הינו "ממוצע התז, במקרה זה•

כך שהשווי המחושב הינו                                    5%הסיכון הינו 

7.43  =6/12 x 0.05-7.62e. 

 .זה מתאר את המתודולוגיה•

יהיה עלינו להשתמש בהרבה יותר תקופות זמן בעץ  , בפרקטיקה•

 .ובהרבה יותר ניסויי סימולציה על מנת לקבל תשובה מדוייקת
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 ניהול הסיכונים  , ללא הערכות שווי"   

 "הוא בלתי אפשרי   
 

  John C. Hull  (ון הל'ג) 

 ,   The derivatives bible) "ך של הנגזרים"התנ"כותב    

 (Options, Futures, and Other Derivativesהספר    

   2009   
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   MBA ,CRM ,FRM ,רועי פולניצר   

 בעלים   

 שווי פנימי   
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