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 מונטה קרלוסימולציית . 1

על סימולציה אקראית של גורמי מבוססת , מונטה קרלוסימולציית •

סיכון מרכזיים בגזירת ערך של נכסים פיננסים בהתפלגות  

 (.Risk Neutral)נייטרלית לסיכון 

שיטה זו היא אחת מהשיטות המרכזיות בתחום  , נכון להיום•

 .המימון ולדעתנו הינה מתאימה לתמחור ערבויות אשראי

סוג הסימולציה הנפוץ ביותר בשימוש עבור נכסים פיננסיים  •

 .  מורכבים הינו סימולציית מונטה קרלו

סימולציית מונטה קרלו בנויה על דגימה אקראית של גורמי סיכון  •

 .  מהתפלגות מתאימה



  

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

 סימולציית מונטה קרלו. 1

על סמך הדגימה נוצרים מסלולים דמיוניים של שינויים בגורמי  •

 .סיכון לאורך זמן

שיטת מונטה קרלו היא שיטה לפתרון בעיות חישוביות באמצעות  •

 .מספרים אקראיים

השיטה מאפשרת להגיע  , למרות המקריות שבמספרים האקראיים•

 .לרמת דיוק נדרשת על ידי שימוש בחוק המספרים הגדולים

בונים תזרים מזומנים וסדרת החלטות לכל מסלול , בהתאם לכך•

 . ומסלול
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 סימולציית מונטה קרלו. 1

של התמורה ( בריבית חסרת סיכון)המהוונת  ( הממוצע)התוחלת •

,  (התזרימים מכל המסלולים)הכלכלית התזרימית העתידית 

מהווה קירוב לשווי , הצפויה לנבוע מהמכשיר הפיננסי המוערך

 .ההוגן של המכשיר

 Standardרמת הדיוק של השיטה נמדדת על ידי פרמטר שנקרא •

error of sample mean אשר מהווה אינדיקציה לאיכות התוצאה. 

אפשרות למימוש  )במקרים שבהם מעורבות תכונות אמריקאיות •

יש גרסאות מורכבות יותר של ( אופטימאלי לפני הפקיעה

 .סימולציות מונטה קרלו
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סימולציית מונטה קרלו  . 2
 עבור אופציות אמריקאיות

מונטה קרלו מתאימה להערכת שוויין של אופציות  סימולציית •

ואופציות בעלות משתנים  ( path-dependent)תלויות מסלול 

 .סטוכסטיים רבים

 Finiteושיטות נומריות מהסוג המכונה ( בינומיים ותרינומיים)עצים •

Difference   מתאימות ביותר להערכת שוויין של אופציות

 .אמריקאיות

 ? מה קורה אם אופציה היא גם תלוית מסלול וגם אמריקאית•

מה קורה אם אופציה אמריקאית תלויה בכמה משתנים •

 .סטוכסטיים
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סימולציית מונטה קרלו  . 2
 עבור אופציות אמריקאיות

מספר חוקרים אימצו גישה שונה בחיפושם אחר טכניקה ליישום •

סימולציית מונטה קרלו לצורך הערכת שוויין של אופציות  

 . אמריקאיות

 .היה החוקר הראשון שפירסם פתרון לבעיה( 1993)יימס טילי 'ג•

 Least Squares)הריבועים הפחותים במצגת זו נציג את גישת •

Approach ) (.2001)שפיתחו פרנסיס לונגסטאף ואדוארדו שוורץ 
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 גישת הריבועים הפחותים. 3

בכל נקודת  , על מנת להעריך את שווויה של אופציה אמריקאית•

 exercising)מימוש מוקדם יש לבחור למעשה בין שווי המימוש 

value ) לבין שווי ההחזקה(continuing value) , כאשר את שווי

 .המימוש למעשה קל לקבוע

מספר חוקרים וביניהם לונגסטאף ושוורץ מספקים דרך לקביעת  •

 .שווי ההחזקה כאשר משתמשים בסימולציית מונטה קרלו

גישתם כוללת שימוש בניתוח הריבועים הפחותים על מנת לקבוע  •

בין שווי ההחזקה לבין ערכי  ( best-fit)את הקשר המתאים ביותר 

המשתנים הרלוונטיים בכל רגע שבו מתקבלת החלטה בדבר 

 .מימוש מוקדם
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 גישת הריבועים הפחותים. 3

נשתמש בדוגמא מתוך מאמרם של לונגסטאף  המחשה לצורך •

 .Valuing American Options by Simulationושוורץ  

אמריקאית על מניה שאיננה מחלקת דיבידנד   Putניקח אופציית •

בסוף השנה  , אשר ניתנת למימוש בסוף השנה הראשונה

 .השנייה ובסוף השנה השלישית

 (.בחישוב רציף)לשנה  6%שיעור הריבית חסרת הסיכון הינו •

 .1.10ומחיר המימוש הינו  1.00מחיר מניית הבסיס הינו •

הינם מסלולים שנדגמו   1המסלולים המוצגים בטבלה  8 -נניח ש•

 .עבור התנהגות מחירי המניה לאורך זמן
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 גישת הריבועים הפחותים. 3

וכי במציאות ההמחשה בלבד נאמר מראש כי דוגמה זו הינם לשם •

 .לדגום מסלולים רבים יותרעלינו 
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 גישת הריבועים הפחותים. 3

מתארת את המסלולים הדימיוניים שנדגמו עבור מחירי   1טבלה •

 המניה
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 גישת הריבועים הפחותים. 3

,  (t = 3)אם האופציה ניתנת למימוש רק בסוף השנה השלישית •

הרי שהיא מספקת תזרים מזומנים השווה לשווייה הפנימי בנקודה 

 .זו

שווי פנימי הינו הגבוה מבין אפס לבין ההפרש שבין מחיר המימוש  •

 .ומחיר המניה

בסוף השנה השנייה                 " בתוך הכסף"נמצאת  Put -אם אופציית ה•

(t = 2 )מחזיק האופציה חייב להחליט האם לממש או לאו. 

בסוף  " בתוך הכסף"מראה למעשה שהאופציה נמצאת  1טבלה •

 .7 -ו 6, 4, 3, 1עבור מסלולים ( t = 2)השנה השנייה 
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 גישת הריבועים הפחותים. 3

 :נניח קשר מקורב של, עבור המסלולים הללו•

 

 

הינו שווי  V, הינו מחיר המניה בסוף השנה השנייה Sכאשר •

 .t = 2ההחזקה מהוון לזמן 

 -ו 0.77, 0.97, 1.07, 1.08: הן Sחמשת התצפיות שלנו עבור •

0.84. 

,  0.00: הם Vנקבל שהערכים המתאימים עבור  2מתוך טבלה •

0.07e-0.06x1 ,0.18e-0.06x1 ,0.20e-0.06x1 0.09 -וe-0.06x1. 

2cSbSaV 
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 גישת הריבועים הפחותים. 3

מתארת את תזרימי המזומנים אם מימוש אפשרי רק   2טבלה •

 . בסוף השנה השלישית
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 גישת הריבועים הפחותים. 3

 :המביאים למינימום את  c-ו a ,bהערכים של •

 

 

 

,                         בהתאמה, V -ו Sעל   i -הן התצפיות ה Vi -ו Siכאשר •

a = -1.070 ,b = 2.983 ו- c = -1.813 , כך שהקשר המתאים

 :הינו( best-fit)ביותר 

 



5

1

22

i

iiii cSbSaV

2813.1983.2070.1 SSV 
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 גישת הריבועים הפחותים. 3

מכאן נקבל כי שוויי ההחזקה בסוף השנה השנייה עבור המסלולים              •

 -ו 0.5120, 0.1176, 0.0461, 0.0369הם   7 -ו 6, 4, 3, 1

 .בהתאמה, 0.5165

,  0.03, 0.02ניתן לראות כי שוויי המימוש הינם   1מתוך טבלה •

 .0.26 -ו 0.33, 0.13

זה אומר שאנו צריכים לממש בסוף השנה השנייה רק עבור  •

 .  7 -ו 6, 4מסלולים 

מסכמת את תזרימי המוזמנים בהנחת מימוש בסוף  3טבלה •

 .השנה השנייה או בסוף השנה השלישית עבור שמונת המסלולים
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 גישת הריבועים הפחותים. 3

מתארת את תזרימי המזומנים אם מימוש אפשרי רק   3טבלה •

 .  בסוף השנה השלישית ובסוף השנה השנייה
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 גישת הריבועים הפחותים. 3

בסוף השנה " בתוך הכסף"ניקח את המסלולים הבאים הנמצאים •

 .הראשונה

 .8 -ו 7, 6, 4, 1אלו מסלולים •

,  0.00: הם t = 1שוויי ההחזקה המהוונים לזמן  1מתוך טבלה •

0.13e-0.06x1 ,0.33e-0.06x1 ,0.26e-0.06x1 בהתאמה, 0.00 -ו . 

 :הינו( best-fit)כך שהקשר המתאים ביותר •

2365.1355.3038.2 SSV 
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 גישת הריבועים הפחותים. 3

מכאן נקבל כי שוויי ההחזקה בסוף השנה הראשונה עבור  •

,  0.2866, 0.1092, 0.0139הם   8 -ו 7, 6, 4, 1המסלולים 

 .בהתאמה, 0.1533 -ו 0.1175

,  0.17, 0.01ניתן לראות כי שוויי המימוש הינם   1מתוך טבלה •

 .0.22 -ו 0.18, 0.34

זה אומר שאנו צריכים לממש בסוף השנה הראשונה רק עבור  •

 .8 -ו 7, 6, 4מסלולים 

מסכמת את תזרימי המזומנים בהנחה שמימוש מוקדם  4טבלה •

 .אפשרי בכל שלושת השנים
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 גישת הריבועים הפחותים. 3

 . מתארת את תזרימי המזומנים מהאופציה 4טבלה •
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 גישת הריבועים הפחותים. 3

השווי של האופציה נקבע באמצעות היוון כל אחד מתזרימי  •

המזומנים בחזרה לזמן אפס בשיעור ההיוון חסר הסיכון וחישוב  

 .התוצאות( ממוצע)תוחלת 

 :השווי הינו•

 

 

 
 

 

 

הרי שאין , Max(1.10 – 1.00, 0= ) 0.10 -מאחר ושווי זה גבוה מ•

 .זה אופטימלי לממש את האופציה מיידית

1144.0
22.018.0

34.017.007.0

8

1
106.0106.0

106.0106.0306.0
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 גישת הריבועים הפחותים. 3

 .ל במספר דרכים"ניתן להרחיב את השיטה הנ•

אנו יכולים לקבל קירוב  , אם ניתן לממש את האופציה בכל עת•

ממש כמו שהעץ )לשווייה אם ניקח מספר רב של נקודות מימוש 

 (.הבינומי עושה

 .  יותר מורכב V -ו Sניתן להניח כי הקשר בין •

הוא פונקציה ממעלה שלישית ולא פונקציה ריבועית   V -ש, לדוגמא•

 .Sשל 

ניתן להשתמש בשיטב זו כאשר החלטת המימוש המוקדם תלויה •

 (.state variables)בכמה משתני מצב 
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 גישת הריבועים הפחותים. 3

ויתר  Vניתן להניח צורה של פונקציה מסוימת עבוא הקשר בין •

המשתנים ולאמוד את הפרמטרים באמצעות גישת הריבועים  

 .כמו בדוגמא הקודמת, הפחותים


