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 מבוא. 1

מודלים של תצורה  : למידול סיכוני אשראישתי גישות ישנן •
 .מצומצמת

המצויים בפרקטיקה כיום תוארו במצגת  המבניים המודלים •
 . הקודמת

,  מצומצמתעל מודלים של תצורה היא שלנו במצגת זו ההתמקדות •
מבוססי מרווח מודלים )אחרים שנתאר בקצרה שני מודלים למרות 

 (.Hazard, ומודלי סכנה
נתן לראשונה דאריל דאפי על מנת , את השם תצורה מצומצמת•

 .מרטון-שולס-להבדיל אותם מהמודלים המבניים מהסוג של בלק
בעיקר על ידי המודלים  מיוצגים מודלים של תצורה מצומצמת •

 .סינגלטון-טרנבול ודאפי-ארו'ג
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 מבוא. 1

והם מיישמים את ' מודלים של היעדר ארביטראזהם שני המודלים •
 .המדד הנייטרלי לסיכון לצורך תמחור ניירות ערך

-ההבדל העיקרי הוא שחדלות הפירעון הינה אנדוגנית במודל בלק•
טרנבול  -ארו'מרטון בעוד שהיא אקסוגנית במודלים של ג-שולס
 .סינגלטון-ודאפי

חדלויות פירעון באופן אקסוגני מפשטת מאוד קביעת , שנראהכפי •
מהאילוץ להגדיר מה גורם  מתעלמת היות והיא , הבעיהאת 

 .הפירעון עצמוחדלות לחדלות פירעון ופשוט מסתכלת על אירוע 
חישובים של שוויי חובות בעלי טווחי פירעון שונים הינם בלתי  •

מרטון שבו חדלויות -שולס-בלקבמודל שלא כמו , תלויים אחד בשני
הפירעון הארוכים יותר מותנים טווחי הפירעון של החובות בעלי 

 .  הקצרים יותרבעלי טווחי הפירעון בחדלויות הפירעון של החובות 
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 תהליך פואסון. 2

היא  מודלים של תצורה מצומצמת מסגרת העבודה התיאורטית של •
 .תהליך פואסון

נתחיל בהגדרת תהליך פואסון שערכו , מה זהעל מנת לראות •
 .Ntהינו  tבזמן 

•Nt   2, 1, 0שלמים ערכים שהם סדרה עולה של מספרים מקבל  ,
ממספר שלם אחד למספר שלם הבא לקפיצה וההסתברות … 

 :הינה dtזמן קטן המתרחשת על פני מרווח 
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 תהליך פואסון. 2

 .  בתהליך פואסוןצמה והעכפרמטר ידוע  lשבו •
ההסתברות לכך שלא יקרה כל אירוע באותו מרווח  , מידהבאותה •

 :זמן הינה
 
 
 

 .נניח כי פרמטר העוצמה הינו קבוע, עתהלעת •
פונקציה של נאפשר לפרמטר העוצמה להיות שלאחר מכן בדיונים •

 (.  המכונה תהליך קוקס)משתנה סטוכסטי זמן או אפילו 
 . אינם בתחולת מצגת זומורכבים יותר אלה מצבים •
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 תהליך פואסון. 2

עוד מעט נראה כי פרמטר העוצמה מייצג את ההסתברות  •
לחדלות פירעון  ( instantaneous)הרגעית ( forward)העתידית 

 .  tבזמן 
באותו קפיצות כך הסתברות לקרות שתי , קטן יותרdt  -ככל ש•

 .מרווח זמן הינה זניחה יותר
עבור  ( 1או  0)ספירה כעל תהליך פואסון ניתן להסתכל על תהליך •

 .  מרצף האירועים שעדיין לא הוגדרוחלק 
לבין מודלים של פואסון הקשר שבין תהליכי , במקרה דנן שלפנינו•

תצורה מצומצת מסתכם בכך שניתן לראות את האירוע שגורם  
 .כחדלות פירעון 1 -לתהליך פואסון לקפוץ מאפס ל
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 תהליך פואסון. 2

דרך נוספת להסתכל על תהליך פואסון היא לראות כמה זמן לוקח •
 . לקרות אירוע חדלות הפירעון הראשוןעד 

התפלגות זמן חדלות חדלות הפירעון וניתן להוכיח נקרא זה •
 :כדלקמן( מעריכית)שהתפלגות זו הינה התפלגות אקספוננציאלית 

 
 
 

 .tזמן לפני לשרידות הסתברות מאפיינת גם את זו התפלגות •
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 טרנבול-ארו'מודל ג. 3

טרנבול הוא מודל פשוט של חדלות פירעון והשבה  -ארו'גמודל •
בסעיף  המבוסס על תהליך חדלות הפירעון הפואסוני שתואר 

 .הקודם
ארו וסטיוארט טרנבול מניחים שלא משנה  'רוברט ג, במודל שלהם•

תשלום ההשבה ישולם במועד הפדיון  , מתי ארעה חדלות הפירעון
T. 

 :אז ניתן לכתוב את שוויה של איגרת חוב הנושאת קופונים כדלקמן•
 :ח קופון הערך יכול להיות כפי שנכתב"אג•
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 טרנבול-ארו'מודל ג. 3

 או •
 
 
 

 
 

 :כאשר•
•P(t,T)  =גורם ההיוון חסר הסיכון. 
•Cj  =הקופון ה- j. 
•Q(t,T)  = ההסתברות לשרידות עד לזמןT. 
•R(T)  =שיעור ההשבה. 
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 טרנבול-ארו'מודל ג. 3

ניתן לראות כי הסתברות המותנית לחדלות פירעון הוצאה החוצה  •
 .ונעלמה מהתוצאה הסופית

, הנחה כי ההשבה תשלום במועד הפדיוןעל ידי , מכךכתוצאה •
ארו וטרנבול למעשה משוחררים את המודל מהתלות שבין מחיר  'ג

 .פירעוןהסתברות המותנית לחדלות איגרת החוב לבין 
ערכו של פרמטר  , 0שכאשר שיעור ההשבה הוא לציין ראוי •

ח ללא קופון הוא גם מרווח התשואה העתידי  "העוצמה עבור אג
(forward )ח"של האג  . 

 :לנותקופתי במודל הבינומי יש -הסיבה לכך היא שבכל מרווח חד•
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 טרנבול-ארו'מודל ג. 3

  1הנוכחי של למעשה הערך שהוא , ההיוון המסוכןזה ידוע כגורם •
 .  בהינתן שאין חדלות פירעון$ 

טרנבול מתוקנן או מותאם כאשר -ארו'על פי רוב מודל ג•
 .משתשמשים בו בפרקטיקה

עוצמת הפואסון להיות פונקציה של   l -שינוי אחד הוא לאפשר ל•
 .הזמן

שינוי אחר הוא לאפשר להשבה להיות משולמת בעת חדלות •
 .הפירעון

 :ח המתוקננת נראית כך"כתוצאה מכך משוואת האג•
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 טרנבול-ארו'מודל ג. 3

 או•
 
 
 

 
 l -מקובל להניח ש, המשוואה הזאתעל מנת ליישם למעשה את •

 .עוקבת פונקציית מדרגה
 .סמוכותכל שתי נקודות זמן היא קבועה בין   l-כלומר שה•
יש להניח שחדלות , כעניין של עקיבות מתמטית, יתרה מכך•

 .אך ורק במועדי תשלום הקופוניםלהתרחש הפירעון יכולה 
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 טרנבול-ארו'מודל ג. 3

, קופוןמועדי תשלום זו אינה בלתי סבירה משום שבין שתי הנחה •
אזי אין כל סיבה שהחברה תגיע  , איננה מבוקרתאם החברה 

 .לחדלות פירעון
 :ניתן לפשט את המשוואה כדלקמןכתוצאה מהנחה זו •
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 טרנבול-ארו'מודל ג. 3

 . הוא הכיולטרנבול -ארו'היתרון העיקרי של מודל ג•
מאחר והסתברויות לחדלות פירעון ושיעור ההשבה מוגדרים  •

ניתן להשתמש בסדרה של איגרות חוב מסוכנות , אקסוגנית למודל
ללא קופון על מנת לכייל את עקום ההסתברויות לחדלות פירעון  

 .ובעקיפין את עקום מרווחי התשואות
חים  "באגהכרחי במסחר לאחרונה להיות שלב ראשון כיול הפך •

יחסיים ולפיכך לסוחרים לראות בבירור מחירים היות והוא מאפשר 
 .  'הם יכולים לבנות אסטרטגיות מסחר ארבטראז

של לכייל במהירות היא הסיבה העיקרית מדוע מודלים היכולת •
תצורה מצומצת מועדפים על ידי אנשי המקצוע בשוקי נגזרי 

 .האשראי
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-ארו'כיול המודל של ג. 4

 טרנבול
 .טרנבול-ארו'מתאר בצורה הטובה ביותר את מודל ג 1תרשים •

ח ויביאו "הענפים המובילים לחדלות פירעון יחסלו את חוזה האג•

 .לתשלום ההשבה

הענפים המובילים לשרידות ימשיכו את החוזה שימשיך לאחר מכן •

 .לעמוד בפני חדלויות פירעון עתידיות

לתיאור האופן שבו חדלות  מסגרת עבודה מאוד כללית זוהי •

 .הפירעון מתרחשת והחוזה מסתיים

נבדלים זה מזה באופן שבו ההסתברויות לחדלות שונים מודלים •

 .פירעון מוגדרות ובאופן שבו ממודל שיעור ההשבה
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-ארו'כיול המודל של ג. 4

 טרנבול
דיאגרמה מבוססת עץ של תהליך חדלות פירעון בינומי : 1תרשים •

 עבור מכשיר חוב
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-ארו'כיול המודל של ג. 4

 טרנבול
במצב עולם של שרידות ומשלם חוב משלם ריבית מאחר וחוזה •

מ הצפוי   "הרי שהתז, את ההשבה במצב עולם של חדלות פירעון

התשלומים טבעי הממוצע המשוקלל של שני מחוזה זה הינו באופן 

 .הצפויים ממנו

לשרידות מעכשיו ועד לזמן  נסמן את הסתברות , לשם הנוחות•

 .  הוא זמן כלשהו בעתיד t כאשר Q(0,t),  -עתידי כלשהו כ

,  Q(0,s) – Q(0,t), ההפרש בין שני מועדי שרידות, מכךכתוצאה •

לחדלות פירעון בין שני היא ההסתברות , s > tכאשר בהגדרה 

 .s -ו tנקודות זמן עתידיות 

שתואר בשקף הקודם תקף הן עבור מודלים  הבינומי המבנה •

 .  מבניים והן עבור מודלים של תצורה מצומצת
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-ארו'כיול המודל של ג. 4

 טרנבול
ניתן בקלות לחשב את ההסתברויות לחדלות פירעון בעזרת  •

 .המודלים הללו

 .ההבדל נעוץ באופן שבו הם מגדירים את הנחת ההשבה•

 .במועד ההשבההנכס שווי ההשבה הינו שווי , במודל גסקה•

משווי השוק של ( אחוז)סינגלטון ההשבה הינה חלק -במודל דאפי•

 .  החוב

שווי ההשבה מונח , טרנבול ובמודלי חסם אחרים-ארו'ובמודל ג•

 (.מפולג ביתאניתן להניח כי שיעור ההשבה )באופן שרירותי 
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-ארו'כיול המודל של ג. 4

 טרנבול
בקלות את אנו יכולים לחלץ , ח נצפים"מתוך מחירי אג•

 .  ח"ההסתברויות לחדלות פירעון של האג

הנפדית בעוד שנה חוב איגרת , חובאיגרות שתי נניח שישנם •

איגרת חוב הנפדית  $ 6של שנתי עם קופון $ 100הנסחרת במחיר 

 .  7$עם קופון שנתי של $ 100הנסחרת במחיר שנתיים בעוד 

מ "לשנה לכל מח 5%בהנחה ששיעור הריבית חסקת הסיכון הינה •

ח  "מחיר האג, ערך נקוב$ 100לכל $ 50ןבהנחה שההשבה היא 

 :הראשונה יחושב כדלקמן
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-ארו'כיול המודל של ג. 4

 טרנבול
 :  p(1,0)י פיתרון "נמצא את ההסתברות לחדלות פירעון ע•

 

 

 

ההסתברות את על מנת לייצג  pt -באנו משתמשים •

 .  tהמותנית לחדלות פירעון בזמן /העתידית

התקופה של לחדלות פירעון היא ההסתברות  p1, לפיכך•

 . הראשונה

פחות   1פשוט לשרידות היא הסתברות , הראשונהבתקופה •

 :פירעוןההסתברות לחדלות 
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-ארו'כיול המודל של ג. 4

 טרנבול
 :ולכן•

 

ערך  $ 100לכל $ 20שההשבה היא בהנחה , השנייהח "מחיר האג•

 :כדלקמןיחושב , נקוב
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-ארו'כיול המודל של ג. 4

 טרנבול
הפתרון עבור ההסתברות לחדלות פירעון בתקופה השנייה הוא  •

14.01%(=1,2)p. 

ההסתברות המצטברת לשרידות לאורך שנתיים מחושבת  •

(  98.21%)כמכפלת ההסתברות לשרידות לאורך השנה הראשונה 

השנייה                     לאורך השנה בהסתברות לשרידות 

(85.99%  =14.01% - 1:) 
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-ארו'כיול המודל של ג. 4

 טרנבול
כסך הצברן  שנתיים לאורך ההסתברות המצטברת לחדלות פירעון •

(  1.79%)הראשונה בשנה  ההסתברות לחדלות פירעוןשל 

(  98.21%)ההסתברות לשרידות לאורך השנה הראשונה ומכפלת 

 (:14.01%)השנייה בהסתברות לחדלות פירעון בשנה 

 

 

המצטברת לחדלות פירעון את ההסתברות ניתן לחשב , לחלופין•

ההסתברות המצטברת לשרידות לאורך  פחות  1 -כלאורך שנתיים 

 :שנתיים
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-ארו'כיול המודל של ג. 4

 טרנבול
עתידית לחדלות פירעון הינה ההפרש כי כל הסתברות , יש לציין•

שבין שתי הסתברויות לשרידות משוקללת בהסתברות הקודמת 

 :כדלקמן, לשרידות

 

 

הסתברות ההסתברות לחדלות פירעון בתקופה השנייה  , למשל•

 :היא

 

 

את העץ  הבה נבחן , ברורה יותרעל מנת לבטא זאת בצורה •

 .2המוצג בתרשים  2הבינומי 
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-ארו'כיול המודל של ג. 4

 טרנבול
 השבה מיידית: 2תרשים •
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-ארו'כיול המודל של ג. 4

 טרנבול
סך ההשבה עשוי לשנות את ההסתברויות  להיות ברור כיצד צריך •

 .לחדלות פירעון

 .ח שנפדית בעוד שנה"ניקח לדוגמא את האג•

הרי שההסתברות לחדלות פירעון  , אם ההשבה הייתה גבוהה יותר•

 .הייתה גם היא צריכה להיות גבוהה יותר

ח  "על מנת שהאג, הסיבה לכך היא שעבור השבה גבוהה יותר•

על , (פארי במקרה דנן שלפנינו)תתומחר באותו המחיר 

ההסתברות לחדלות פירעון להיות גבוהה יותר וזאת על מנת 

 .  לפצות על כך שההשבה גבוהה יותר

השבה עבור )הדבר אותו נשארת הסתברות לחדלות פירעון אם •

 .ח צריכה להיות מתומחרת מעל לפארי"הרי שאג( יותרגבוהה 
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-ארו'כיול המודל של ג. 4

 טרנבול
 .  מודלבשום עד כה לא דנו •

למעשה פשוט אימצנו את הרוח של מודלים של תצורה מצומצמת  •

על מנת לחלץ את  החוב והשתשמשנו במחירי השוק של איגרות 

 .ההסתברויות הנייטרליות לסיכון

(  bootstrapping)לשיטת הבוטסטראפ מאוד זה מאוד דומה •

 . עקום התשואותבכיול 

 .  נפתרות באופן רקורסיביההסתברויות •

מה שחשוב הוא שהמודל  , אנו משתמשיםמשנה באיזה מודל לא •

להסתברויות לחדלות פירעון המשתמעות הגלומות  צריך להתאים 

 .  במחיר איגרות החוב הנצפים בשוק



  

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

-ארו'כיול המודל של ג. 4

 טרנבול
 .סגורכי אין פתרון , מהסעיף הקודםלראות ניתן •

שסכום ההשבה נוא שווי ההנזלה של הפירמה לכך היא הסיבה •

השבה "מה שנקרא )והוא עשוי להשתנוץ ככל שהזמן משתנה 

 "(.סטוכסטית
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-ארו'כיול המודל של ג. 4

 טרנבול
 :הנחות•
 ההפרש בין שווי  שווייה ההוגן של הערבות על חוב הפירמה הינו

 .  חוב חסר סיכון לבין שווי חוב מסוכן
אשר קורה בהסתברות  , חדלות הפירעון היא אירוע פתאומי

 .מסויימת
אנו ממדלים את ההסתברות לחדלות פירעון. 
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-ארו'כיול המודל של ג. 4

 טרנבול
 :יתרונות•
קל להתאים את המודל לשוק. 
 קל לתמחר באמצעות המודל סוגים רבים של ניירות ערך

 .מורכבים
שימושי עבור ניתוח שווי יחסי. 
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-ארו'כיול המודל של ג. 4

 טרנבול
 :חסרונות•
חדלות הפירעון היא תמיד הפתעה. 
אין שום תובנה לגבי הגורמים לחדלות פירעון. 
 לא מנבא(Nonpredictive.) 
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-ארו'כיול המודל של ג. 4

 טרנבול
 :שימושים•
תמחור נייטרלי לסיכון של סוגים רבים של עסקאות. 
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את המודל הבינומי עבור תקופות רבות על מנת ניתן להרחיב •

 .  שוניםלכלול סוגי אשראי 

במקום רק  ( דירוגי אשראי שונים)מצבי טבע  nלהגדיר קל כמו זה •

 (.חדלות פירעון ושרידות)טבע מצבי שני 

 .  לקבל הסתברויות באופן אקסוגניאפשר תמיד •

חדלות פירעון בודדת עבור חדלות פירעון במקום , לפיכך•

כל אחת עבור  , ניתן להכניס מספר הסתברויות, (ושרידות)

 .ההסתברות לעבור מדירוג אשראי אחד לדירוג אשראי אחר

את מודל  לאנדו וטרנבול הרחיבו , ארו'ג, על הרעיון הזהבהתבסס •

 .האשראיסיכון הגירת טרנבול כך שיכלול את מה שנקרא -ארו'ג
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 מטריצת מעבר. 5

שונה מסיכון חדלות פירעון בכך שהורדת  האשראי סיכון הגירת •

דירוג האשראי רק מרחיבה את מרווח האשראי של מנפיק החוב  

בדירוג אשראי מתרחבת רק מרווח האשראי של ואינו שבהורדה 

 .  פירעוןואינה גורמת לחדלות מנפיק החוב 

פירושו של דבר שלא צריך לדאוג למידול  חדלות פירעון אם אין •

 .ההשבה

יכול להיות קשור באופן הדוק יותר  טרנבול -ארו'גמודל , זובדרך •

בעוד שכמודל חדלות פירעון הוא עשוי להועיל זה , למוצרי מרווחים

 .  רק למוצרי חדלות פירעון

היכולת להשתמש  מודלי מעבר אשראי הוא של אחד היתרונות •

 .האשראיבנתונים שפורסמו על ידי סוכנויות דירוג 
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 מטריצת מעבר. 5

נניח מודל רב  , על מנת להבין כיצד מתקבל מודל מעבר אשראי•

 .מצבי פשוט

יכול , דירוג האשראי של המנפיקמרווח זמן ניתן לשדרג בכל •

 .לרדת או לקפוץ לחדלות פירעון, לעלות

 .3תהליך זה מוצג בתרשים •
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 תהליך חדלות פירעון רב מצבי: 3תרשים •
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 מטריצת מעבר. 5

 .  העץ הוא יותר מורכב, הפעם•

,  לרדת, לעלותיכול דירוג האשראי של המנפיק , "חי"ממצב טבע •

 .לחדלות פירעוןאו אפילו לקפוץ 

הוא חסם סופג שאינו , זאתלעומת , "חדלות פירעון"מצב הטבע •

 ".  חי"יכול לחזור שוב למצב טבע 

היא " דירוג בינוני" -ל" דירוג טוב"מתנועה , 3תרשים של במונחים •

 .  ולהיפך, ירידה בדירוג האשראי

מטריצת המעבר נבנה את , לתאר את המצב הטוב ביותרכדי •

 :הבאה
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,   מצב דירוג אשראי בינוניהוא  1, חדלות פירעוןהוא מצב  0כאשר •

 .  טובהיא מצב דירוג אשראי  2-ו 

• pijהנוכחייא ההסתברות למעבר מהמצב ה i למצב העתידיj . 

 .1סך הצברן של כלל ההסתברויות במצב הנוכחי חייב להיות •
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 מטריצת מעבר. 5

 ,כלומר•

 

 

לעמודה  ים פרט 0כולה האחרונה של המטריצה היא השורה •

 .  האחרונה

הוא לא , נמצא בחדלות פירעוןשהנכס ברגע היא שמשמעות הדבר •

 .יוכל לשוב להיות חי יותר והוא יישאר בחדלות פירעון לנצח

-לאנדו-ארו'ג, לעקבי מבחינה מתמטיתלהפוך את המודל כדי •

  ;טרנבול מניחים שמטריצת המעבר עוקבת שרשרת מרקובית

 .nהיא המטריצה הקודמת בחזקת  n -תקופת המעבר ה, כלומר
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נוכל לכייל אותה מטריצה כזו שהמטרה העיקרית היא לגזור •

דירוג  על ידי סוכנויות המפורסמת המעבר ההיסטורית למטריצת 

 . האשראי

מהסתברויות מורכבת ההיסטורית לב שמטריצת המעבר שים •

הנייטרליות לסיכון  מהסתברויות פיזיות שהן שונות /אמיתיות

 .  שבעץ

מניחים הנחה נוספת שהסתברויות טרנבול -לאנדו-ארו'ג, לפיכך•

 .הן פרופורציונאליות להסתברויות בפועלהנייטרליות לסיכון 

גדולות הנייטרליות לסיכון ההסתברויות , סיכוןעבור משקיע שונא •

 .  פרמיית הסיכוןבשל בפועל ההסתברויות יותר מאשר 
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 מטריצת מעבר. 5

אז , פירעון היסטוריות הינן נצפותחדלות מאחר והסתברויות •

של נגזרי מחירם לחשב את באופן ישיר יכולים למעשה אנחנו 

 .  אשראי

של שנה לתקופה נניח כי מטריצת הסתברויות מעבר , לדוגמה•

 :אחת הינה כדלקמן
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שנה ועם שיעור  בעוד ח המשלמת קופונים הנפדית "עבור אג•

סיכוי  85%הרי שיש לה , 1שלה הוא המצב הנוכחי אם , 0השבה 

סיכוי להגיע לחדלות פירעון בתקופה  15% -הקופון ואת לקבל 

 . הבאה

 :הואהבא  הערך הנוכחי של הקופוןאז •
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ח יכול לעלות "דירוג האשראי של האג, השנייהבתקופה •

של להישאר ללא שינוי בהסתברות או  15%בהסתברות של 

70%  . 

ההסתברות שלה אזי , מצויה בדירוג האשראי הטוב ח"האגאם •

,  הרעמצויה בדירוג האשראי  ח"ואם אם האג 95%היא לשרידות 

 .  85%היא שלה לשרידות אזי ההסתברות 

 :לשרידות היאשלה המצטברת ההסתברות , לפיכך•
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הקופון )במועד הפדיון הערך הנוכחי של תזרים המזומנים , לכן•

 :הוא( והערך הנקוב

 

 

 

 :ח היום הוא"מחיר האג•
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.  2שבו המצב הנוכחי הוא על מקרה דומה ניתוח ניתן להחיל •

 .לכלול הנחות השבה שונותזה די קל , שלנובדוגמא 

 .  טרנבול-ארו'במודל ג הגירת האשראייש עלויות להכללת סיכון •

.  ההיסטוריתמאוד קשה לכייל את המודל למטריצת המעבר זה •

על ידי סוכנויות  המחושבות ההיסטוריות ההסתברויות , קודם כל

בפועל ואילו ההסתברויות דירוג האשראי הן ההסתברויות 

 .לתימחור חייבות להיות הסתברויות נייטרליות לסיכוןהמשמשות 

וטרנבול שקיימת טרנספורמציה לינארית  , לאנדו, ארו'ההנחה של ג•

 .  בהכרח מצביעה על התאמה טובה לנתוניםאיננה 

מספר )ח זמינות "מאשר אג משתנים שצריך לפתוריש יותר , שנית•

 (.  הנעלמים גדול יותר ממספר המשוואות
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זיהוי חסר  בעיה הינו הכיול , אחרותבמילים •

(underidentification.) 

 .  יש להניח הנחות מגבילות יותר לגבי ההסתברויות, לפיכך•

ממודל עדיין באמצעות תיאוריית   הגירת האשראיסיכון , כלליבאופן •

 (.ולא במתודולוגיית תמחור האופציות)תיקי ההשקעות המסורתית 

ראשון לאנדו וטרנבול הינו ניסיון , ארו'אולם המודל שהוצע על ידי ג•

על מנת למדל את סיכון תמחור האופציות להשתמש בגישת 

 .הגירת האשראי
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 :הנחות•
 ההפרש בין שווי  שווייה ההוגן של הערבות על חוב הפירמה הינו

 .  חוב חסר סיכון לבין שווי חוב מסוכן
  ממדל את ההסתברויות לעלאת דירוג אשראי והורדת דירוג

 .  מצבי-רבאשראי כמודל חדלות פירעון 
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 :יתרונות•
 להשתמש בנתונים היסטוריים של סוכנויות דירוג האשראי  יכול

 (.predictive)על מנת לבצע ניתוח תחזיתי 
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 :חסרונות•
קשה מאוד ליישום. 
קשה מאוד לכיול. 
  מעט מאוד מכשירים עם מחירים הקשורים לשינויים בדירוג

 .האשראי
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 :יישומים•
 של ההסתברות להורדת   ( במבט קדימה)אמידה פרוספקטיבית

 .דירוג האשראי ולחדלות פירעון
ניתוח שווי יחסי. 
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טרנבול כי תשלום ההשבה יכול -ארו'שההנחה במודל ג, כמובן•

 . להתקבל רק במועד הפדיון רחוקה מדי מהמציאות

המודל סובל , ח"האגלמחיר מייצר פתרון סגור למרות שהמודל •

למעשה מתרחשת  ההשבה ( 1: )משני חסרונות עיקריים במציאות

ההשבה  סכום ( 2) -חדלות הפירעון ו( לאחראו זמן קצר )במועד 

 .פני זמןלהשתנות באופן אקראי על עשוי 

נזכיר כי ההשבה משתנהמאחר והיא תלויה בשווי ההנזלה של •

 .הפירמה במועד חדלות הפירעון

 . סינגלטון נוקטים בגישה שונה' דאריל דאפי וקנת•
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 סינגלטון-מודל דאפי. 6

אך  , בכל עתלהתקבל לתשלום ההשבה מאפשרים דאפי וסינגלטון •

במועד חדלות  ח "סכום מוגבל להיות אחוז כלשהו ממחיר האג

 .ח לא הגיעה לחדלות פירעון"כאילו שהאג, הפירעון

 ,כלומר•

 

מייצג   D(t,T) -ו, יחס קבועהוא  d, הוא שיעור ההשבה Rכאשר •

 .לא ארעה חדלות פירעוןהחוב אם שווי את 

 .השבה כאחוזידוע כמודל סינגלטון -דאפיזו מודל מסיבה •

העומד מאחורי גישה זו הוא שככל שאיכות האשראי של הרציונל •

 .יורדכך מחירה , ח מידרדרת"האג
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 סינגלטון-מודל דאפי. 6

במועד חדלות הפירעון מחיר ההשבה יהיה אחוז כלשהו מהמחיר •

 .  ח רגע לפני חדלות הפירעון"הסופי של האג

יכולים למנוע את התרחיש הסותר שעולה ממודל  זו אנו בדרך •

המוגדר אקסוגנית כאחוז , טרנבול לפיו שיעור ההשבה-ארו'ג

עשוי לעלות , (default-free)מ המשוחרר מחדלות פירעון "מהתז

 .ח ברגע חדלות הפירעון"על מחיר האג

 :הוא  tשווי החוב בזמן•
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 סינגלטון-מודל דאפי. 6

יכולה להיות תלויה בזמן במקרה יותר  , p, נציין כי ההסתברות•

 . כללי

את הערך הנוכחי של ניתן לכתוב , רקורסיביותעל ידי החלפות •

 :מ הסופי שלה במצב שבו לא ארעה חדלות פירעון"ח כתז"האג

 

 

 

 

עולה בקנה ,  pDt,פירעוןהמיידית לחדלות שההסתברות לב שימו •

 .ההתפלגות הפואסוניתאחד עם 
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 סינגלטון-מודל דאפי. 6

 

 

 

 :ולפיכך               -נזכיר רק ש•

 

 

 

-דאפייכולים לכתוב את מודל אנו , אינם קבועים s -ו rכאשר •

 :-סינגלטון כ
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 סינגלטון-מודל דאפי. 6

 .  s(u) = pu(1 - d)כאשר •

אלא שניתן , סינגלטון יש פתרון סגור-זו בלבד שלמודל דאפיא ל•

 .שלהםלתוצאה אינטואיטיבית פשוטה לתת פרשנות 

משמשת כמרווח מעל לשיעור ההיוון חסר   p (1 - d) המכפלה•

 .הסיכון

אזי גם המכפלה  , כאשר ההסתברות לחדלות פירעון הינה קטנה•

 .  הוא קטןהאשראי היא קטנה וגם מרווח 

גם  אזי , (הינו קטןd - 1 , כלומר)היא גבוהה כאשר ההשבה •

 .  המכפלה היא קטנה וגם מרווח האשראי הוא קטן

 .  ח ללא קופון הנפדית בעוד שנתיים"ניקח למשל אג•
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 סינגלטון-מודל דאפי. 6

מותנית , 4%הינה ההסתברות לחדלות פירעון בכל שנה נניח כי •

 . אותה שנהלתחילת בשרידות עד 

 60%שהיא מאבדת מניחים ח מגיעה לחדלות פירעון אנו "אם האג•

 .משווי השוק שלה

הינה  הסיכון שהתפתחות שערי הריבית חסרת מניחים בנוסף אנו •

  -כאשר ההסתברות לעליה לירידה שווה ל 4בתרשים שמוצגת כפי 

50%  . 
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 סינגלטון-מודל דאפי. 6

הנתונה בסיכון  , ח ללא קופון"אגהערכת שווי של : 4תרשים •

-הנפדית בעוד שנתיים באמצעות מודל דאפי, חדלות פירעון

 .סינגלטון
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 סינגלטון-מודל דאפי. 6

רקורסיבי  במודל נאמד על ידי תהליך ח המחושב "האגשווי •

,  במודלהחישוב על בסיס צמתי ההחלטה למועד  ממועד הפדיון

הינו התוחלת המהוונת  ח "שווי האגהחלטה כאשר בכל צומת 

הכלכלית  של התמור ( בשיעור הריבית חסרת הסיכון כמובן)

 .העוקביםלנבוע מהצמתים הצפויה העתידית  התזרימית

, 7% -בצומת שבו שיעור הריבית חסרת הסיכון טיפס ל, לפיכך•

 :ח הינו"שווי האג
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 סינגלטון-מודל דאפי. 6

 :באמצעות הקשר הבא•

 

 

 

על פני    r + s = 9.63%נקבל ששיעור ההיוון האפקטיבי הינו •

 .7%מרווח הזמן מצומת 

ולגלגל  זו אנו יכולים להמשיך להעריך את צמתים האחרים בדרך •

ח לאורך העץ עד שנקבל שווייה ההתחלתי הינו  "את שווי האג

84.79$. 

 .  גם שיעור ההיוון האפקטיבימוצג  4בתרשים צומת בכל •
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 סינגלטון-מודל דאפי. 6

מידה לתמחר  אנו יכולים באותה , עכשיו לאחר שאנו ידועים זאת•

מהוונת  אך , הייתה משוחררת מחדלות פירעוןח כאילו "את האג

 .במקום בשיעור הריבית חסרת הסיכון  r + s -ב

 .אחד חשוב מאודסינגלטון יש יתרון -מודל דאפיל•

מתאים עם מודלים של  על כך שהוא התוצאה שקיבלנו מרמזת •

-כגון המודל של קוקס', ארביטראז-המבנה העתי מסוג היעדר

 .מורטון-ארו'ג-'רוס והמודל של הית-אינגרסול

 .  ההבדל הוא שכעת ההיוון הוא מותאם למרווח•
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 סינגלטון-מודל דאפי. 6

התשואות עבור המבנה העתי של שערי  עקום בדיוק כמו •

עקום מרווחי התשואות מתווסף לעקום  , הריבית חסרת הסיכון

התשואות חסרות הסיכון ואז מתקבל עקום התשואות  

 .המסוכנות

( tלכל pt )עקום מרווחי התשואות מבוסס על עקום ההסתברויות •

 (.d)ועל שיעור ההשבה 

-ארו'גנראה עדיף על מודל סינגלטון -דאפילמרות שמודל •

על מנת ליישמו על כל  מספיק הרי שהאחרון איננו גנרי , טרנבול

 .חוזי נגזרי האשראי
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 סינגלטון-מודל דאפי. 6

שאין לו  ניקח חוזה שאם היא סינגלטון -עם מודל דאפיהבעיה •

עסקת החלפה על חדלות  כגון , הפדיון/הפקיעהבמועד מ "תז

, הרי שעל פי שווי החוזה כיום הינו אפס, (CDS)פירעו אשראי 

מקובל כי  ', ארביטראזנציין כי מטעמי היעדר )נכון כמובן לא וזה 

שווה לאפס או  החלפה עסקת שוויו של חוזה במועד הקמתו 

 (. קרוב לאפס

לא  ( CDS)כי עסקת החלפה על חדלות פירעו אשראי נזכיר •

 .  משלמת דבר אם לא אירעה חדלות פירעון

לתשלום במצב שבו לא אירעה  פרופורציונלית אם ההשבה הינה •

 . אזי ברור שלחוזה היום אין כל ערך, חדלות פירעון
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 סינגלטון-מודל דאפי. 6

לפופולארי  מתאים סינגלטון איננו -שמודל דאפי, די מצערזה •

 .ביותר מבין חוזי נגזרי האשראי

לא , קרי)הנחת ההשבה הפרופורציונלית איננה כללית , לפיכך•

 (.מתאימה לכל המקרים

 .  המידתיות היא לא מאוד רחבההתאוששות •

-ארו'הכיול של מודל גקל כמו סינגלטון -דאפישל מודל הכיול •

 .  טרנבול

 .  די דומיםהכיולים הם שני •

 .  ישנם הבדלים משמעותיים, זאתעם •
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הנחת ההשבה הינה נפרדת , טרנבול-ארו'גבמודל לב כי שימו •

 .  מההסתברות לחדלות פירעון

שבו שיעור ההשבה   –סינגלטון -לא המקרה במודל דאפיאך זהו •

וההסתברות לחדלות פירעון יחדיו הופכים למרווח התשואה  

 .  הרגעי

הרי  , מרווחי התשואותיכולים לכייל את למרות שאנו , מחד גיסא•

מההסתברות לחדלות   להפריד את ההשבהשאיננו יכולים 

 .  פירעון
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 סינגלטון-מודל דאפי. 6

ניתן לכייל את עקום  , טרנבול-ארו'במודל ג, מאידך גיסא•

ההסתברויות לחדלות פירעון רק אם נאמץ הנחה מסוימת לגבי  

 .  ההשבה

שיעור  פונקציה של פירעון היא הסתברות לחדלות , לפיכך•

 .ההשבה המונח
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 סינגלטון-מודל דאפי. 6

 :הנחות•
 ההפרש בין שווי  שווייה ההוגן של הערבות על חוב הפירמה הינו

 .  חוב חסר סיכון לבין שווי חוב מסוכן
שבו איגרת החוב מאבדת אחוז מסוים  , מודל השבה כאחוז

אשר , מערכה הנקוב בכל פעם שהיא מגיעה לחדלות פירעון
 .עשויה לקרות יותר מפעם אחת



  

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

 סינגלטון-מודל דאפי. 6

 :יתרונות•
 ניתן ליישום באמצעות מודלים של שערי ריבית(למשל ,HJM.) 
 למודל שיעורי השבה סטוכסטייםאפשר להכניס. 
 בין רמת הסיכון של שיעורי הלהכניס למודל קורלציות אפשר- 

hazard לבין רמת הסיכון של שערי הריבית. 
קל להתאימו לשוק. 
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 סינגלטון-מודל דאפי. 6

 :חסרונות•
  לא יכול להעריך את שוויים של מכשירים שלא משלמים כלום

עסקאות החלפה מסוג   –במצב שבו לא אירעה חדלות פירעון 
CDS. 

קשה להפריד את שיעור ההשבה מההסתברות לחדלות פירעון  ,
לכן קשה לתמחר באמצעותו מכשירים הבנויים על השבה בלבד  

(recovery-only instruments.) 
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 סינגלטון-מודל דאפי. 6

 :יישומים•
 מבניםתמחור נייטרלי לסיכון של סוגים רבים של. 
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מודלים  תצפיות כלליות על . 7

 של תצורה מצומצת
בעוד שהמודלים של תצורה מצומצת מניחים יסודות תיאורטים  •

למדל את ההסתברות הייטרלית  מנסים כאשר הם , מוצקים

אינם  הם , אשר איננה ניצפית בשוק, לסיכון לחדלות פירעון

 .אינטואטיביים כפי שהיינו רוצים שיהיו

 .הפתעהתמיד מהאילוץ שחדלות הפירעון היא גם סובלים הם •

הן נתוני מודיס והן  , זה נכון בנסיבות מסוימות נדירותאמנם •

חדלויות  מאוד נתוני סטנדרד אנד פורס מראים כי ישנן מעט 

 .המדורגות בדירוג איכות השקעהחוב פירעון בקרב איגרות 
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מודלים  תצפיות כלליות על . 7

 של תצורה מצומצת
חדלות פירעון היא לרוב סופה של סדרת הורדות דירוג אשראי  •

והתרחבות מרווחי התשואה ולפיכך היא במידה רבה ניתנת  

 .לצפייה מראש

למרות שיותר ויותר מוסדות פיננסיים מתחילים ליישם  , לפיכך•

הרי שמודלי  , סינגלטון-טרנבול ודאפי-ארו'המודלים של גאת 

 .דיפוזיה מבוססי מרווח עדיין מאוד פופולאריים

מניחים שחדלויות  סינגלטון -טרנבול ודאפי-ארו'המודלים של ג•

 .פואסוןועוקבות תהליך בלתי צפוי פירעון מתרחשות באופן 

לתהליך  המורכבות שכן הנחה זו מקטינה באופן משמעותי את •

 .  נחמדים מאודפואסון יש מאפיינים מתמטיים 
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מודלים  תצפיות כלליות על . 7

 של תצורה מצומצת
סינגלטון  -טרנבול ודאפי-ארו'ג, יותר את המודלמנת לפשט על •

על מנת שלנכס הבסיס יהיו  , אחרותבהתאמה מניחים הנחות 

 .סגוריםפתרונות 
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 מודלים אחרים. 8

גישות מידול  מספר ישנן , למודלים שהצגנו עד כהבנוסף •

מודלים מבוססי  : שמשתמשים בהן בענף למידול סיכוני אשראי

 .מרווח ומודלי סכנה
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 מודלים מבוססי מרווח. 9

של דומים למודלים מבניים מרווח מאוד מודלים מבוססי , בגישה•

 .חסם

לזהות  במשתנה מצב שונה על מנת היחיד הוא השימוש ההבדל •

מודל מבני של חסם משתשמ בשווי השוק של  –חדלות פירעון 

נכסי הפירמה בעוד שמודל מבוסס מרווח משתמש במרווח של 

 .איגרת חוב

חסמי חדלות הפירעון מתקבלים אקסוגנית ויש  , המודליםבשני •

 .לכיילם לנתונים אמיתיים

עוד משותף לשני המודלים הוא שמבחינתם חדלות הפירעון היא  •

 (.  מוסיפים קפיצהאלא אם כן )לא הפתעה 
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 מודלים מבוססי מרווח. 9

את מרווחי  כלל לוקחים המיישמים דינמיקת מרווח בדרך מודלים •

 .כמשתנה המרווח הבסיסי par asset swap -ה

הינם מרווחים מעל   par asset swap -השמרווחי , נסביר•

LIBOR (London interbank offered rate ) -לריבית ה

 .  את איכות האשראי של נייר הערך ספציפיהמייצגת 

של חברות המדורגות   asset swap -הממרווחי שחלק בעוד •

AAA/Aaa יכולים להיות מתחת ל- LIBOR ,  עדיין יותר

 .שמרווחים של חברות יישארו חיוביים
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 מודלים מבוססי מרווח. 9

עם התצפיות מהשוק שלהתפלגות מרווחי  בשילוב , זומסיבה •

עשויה  נורמלית -הרי שהתפלגות לוג, ארוכיםהאשראי יש זנבות 

 .  להתפתחות מרווחי האשראילהיות הנחה סבירה 

-עוקבים תהליך לוגasset swap  -המקובל להניח מרווחי •

 : מהסוג הבאנורמלי 

 

 

 dW (t) -סטיית התקן של שינויי המרווחים ואת מייצגת  sכאשר •

 .  אקראיוינר תהליך מייצג 
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 מודלים מבוססי מרווח. 9

כך  , הספוט שלוערך מרוכז סביב כלל בפרקטיקה המרווח בדרך •

 : -ש

 

 

בספרו של  ל "ניתן למצוא את המאפיין הבסיסי של התהליך הנ•

 .ון הל'ג

על מנת לתמחר חדלות פירעוןאנו צריכים להגדיר גבול חדלות  •

 .K(t)פירעון כלשהי במונחים של מרווח 

 .  זה יכול להיות די שרירותי והגבול יכול להיות תלוי בזמן•



  

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

 מודלים מבוססי מרווח. 9

ניתן להשתמש במתודולוגיה שקושרת בין מרווח  , זאתעם •

 .חדלות הפירעון לבין שיעור ההשבה

הם  , שאינם ניתנים למעקב מבחינה אנליטית, זהיישומי המודל •

לשיטות רבות הם פתוחים ולכן קרלו מבוססי מונטה בדרך כלל 

 .  להקטנת שונות

 .פירושו שהם קלים יחסית ליישום" קרלומונטה מבוססי "•

במצב  בפדיון $ 1בינארית המשלמת  CDSעסקת של המחיר •

אם לא אירעה חדלות פירעון הינו   0 -של חדלות פירעון ו

 :כדלקמן
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 מודלים מבוססי מרווח. 9

הרי  , כאשר שערי הריבית ומרווחי התשואה הינם בלתי תלויים•

 :-שניתן לכתוב את המשוואה כ

 

 

 

מ  "אופציית חסם בינארית שהתזהמחיר של הוא   F(t,T)כאשר•

הצפוי ממנה שווה להסתברות שהמרווח יחצה את החסם בזמן  

 .  מועד הפקיעהכלשהו לפני 
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 מודלים מבוססי מרווח. 9

חדלות  גבול למעשה תהליך של קביעת של מודל זה הוא כיול •

  CDSהפירעון שמתמחר מחדש מכשירי שוק כגון עסקאות 

 .  בינאריות CSDרגילות ועסקאות 

תמיכה  הוק וחסרת -שהיא גישת אדעם גישה זו היא הבעיה •

 .  תיאורטית

חדלות פירעון ועל כן איננו יכול  של כל מרווח צריך להיות תוצאה •

 .סטוכסטילהיות בעצמו תהליך 

שבספרות אודות המבנה העתי של שערי  ישירה היא אנלוגיה •

חוקרים מסוימים ניסו למדל את שיעור הריבית הארוכה  , הריבית

 .כלגמרי לא עקביתהליך סטוכסטי והמודל הוכח באמצעות 
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 מודלים מבוססי מרווח. 9

לא  לגמרי להיות להיות נדון הוק נגזר על מודל מרווח אד , לפיכך•

 .עקבי
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 מודלים מבוססי מרווח. 9

 :הנחות•
 ההפרש בין שווי  שווייה ההוגן של הערבות על חוב הפירמה הינו

 .  חוב חסר סיכון לבין שווי חוב מסוכן
  ממדל את מרווח האשראי כאשר חדלות הפירעון מתרחשת

 .כאשר המרווח חוצה חסם מסוים
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 מודלים מבוססי מרווח. 9

 :יתרונות•
אינטואטיבי. 
ניתן לכייל אותו לשוק 
 ניתן בקלות לתאם(correlate )אותו עם שערי ריבית. 
קל ליישום. 
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 מודלים מבוססי מרווח. 9

 :חסרונות•
חדלות הפירעון אף פעם איננה הפתעה. 
אד הוק ונעדר תמיכה אקדמית. 
מרווחים צרים בטווח הקצר. 
לא מספק שום תובנה. 
עשוי ליצור חוסר עקביות. 
עשוי להיות איטי כאשר מיושם באמצעות מונטה קרלו. 
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 מודלים מבוססי מרווח. 9

 :יישומים•
כאשר הן סטיית  , תמחור עסקאות פשוטות מבוססות מרווח

 .התקן והן הקורלציה משחקות תפקיד חשוב
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 (Hazard)מודלי סכנה . 10

-שולס-מודל בלקמסלול שונה בהרחבת טיילר שמוואי בחר •

 .מרטון

להיות מודל אקונומטרי  חדלות פירעון טוב צריך טוען שמודל הוא •

 (.  תן את הנתונים להחליט, כלומר)

מטפלות רק בהיבטים  לקחת הרחבות תיאורטיות רבות , לטענתו•

אך לא , השאלה מה גורם לחדלות פירעון לקרותמסוימים של 

 .  בכולם

ולתשואות  , גודל שוק, ליחסים פיננסיםהוא טוען כי , לדוגמא•

אך , חדלויות פירעוןלה ערך רב בניבוי יש , של מניותהיסטוריות 

 .  הם אינם נלקחים בחשבון באף אחד מהמודלים התיאורטיים
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 (Hazard)מודלי סכנה . 10

הוא טוען כי מודלים תיאורטיים אלה בדרך כלל , יתרה מכך•

 .  מייצרים הסתברויות לחדלות פירעון שאינן עקביות

-שולס-במודלים של בלקהמשתמש שירות , KMV, לדוגמא•

מודים שההסתברויות לחדלות פירעון  , מרטון ובמודלי חסם

שלהן הן באפן עקבי אומדני חסר להסתברויות האמיתיות  

 .לחדלות פירעון

המשלב גורמים  " סכנהמודל "הוא מציע , מכךכתוצאה •

 .תיאורטיים ואמפיריים כאחד

 :  גדיר את פונקצית השרידותנ•
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 (Hazard)מודלי סכנה . 10

הוא   q -ו( אמפיריים)מסבירים משתנים אוסף של הוא   xכאשר•

 .  שאותם אנו רוצים לאמודאוסף של פרמטרים 

 :הסכנה היאפונקצית , לפיכך•

 

 

 

 :כדלקמן( log)ניתן לכתוב את פונקציית הניראות המירבית ואז •



  

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

 (Hazard)מודלי סכנה . 10

חדלות הפירעון  אם , 1 -השווה למשתנה דמה א הו yiכאשר •

 .אחרת 0 -ו    tiמתרחשת בזמן

אמפירי על ידי  נקבעת באופן  fהצורה הפונקציונלית של  •

 .למיקסום פונקציית הניראות המירבית
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 סיכום והרחבות. 11

 .  האשראיסיכוני שהצגנו עד כה בתחום מידול את מה כדי לסכם •

שאותם הובילו   –הראנו כי למודלים מבניים , במצגת הקודמת•

יש יתרון בכך שהמודלים הללו עקביים עם   –מרטון -שולס-בלק

 .  חדלות פירעוןשל המציאות 

גם  , נקבעים באופן אנדוגניחדלות פירעון לא זו בלבד שאירועי •

 .אנדוגניההשבה נקבעת באופן 

 .הפירמהההון של המודל עקבי עם מבנה •

 .מחירם של נגזרי אשראיהיא שאין דרך קלה לחישוב הבעיה •
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 סיכום והרחבות. 11

טרנבול  -ארו'גשאותם הובילו המודלים של תצורה מצומצמת •

מניחים הנחות אקסוגניות בדבר חדלויות   –סינגלטון -ודאפי

 .  הפירעון וההשבה

 .לפיכך מודלים אלו הם יותר עקביים מבחינה מתמטית•

תהליכי חדלות פירעון בלתי תלויים עבור חוזי נגזרי  , עם זאת•

אשראי שונים עשויים לייצר קונפליקט בעוד שחדלויות פירעון  

 .מרטון-שולס-מתואמות אינן קלות לתיאור כמו מודל בלק
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 סיכום והרחבות. 11

המודלים  , סוגי המודליםבשל אופיים של שני , כלליבאופן •

אופיס בעוד  -בבקיותר לניהול סיכונים המבניים מתאימים 

לניהול סיכונים  יותר שמודלים של תצורה מצומצמת מתאימים 

 .  בפרונט אופיס

,  להוןציות , יותר במבנה הוןאופיס מתמקד -בבקסיכונים ניהול •

 .  מאזניותודרישות 

יכול  , דורש חישובים מהיריםאיננו אשר , אופיס-הבק, כןכמו •

מרטון על מנת  -ושולסלהרשות לעצמו להשתמש במודל בלק 

 .  הקודמתכפי שהסברנו במצגת , סיכוניםמשימות ניהול לבצע 
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 סיכום והרחבות. 11

אופיס צריכים מודלי תמחור מהירים  -הפרונטסוחרי , מאידך•

לכן הם מסתמכים  ; ולצורכי גידורמחירים , שווי הוגןלקביעת 

של תצורה מצומצמת כפי  במידה רבה יותר על מודלים 

 .  שהסברנו במצגת זו

 .  בצורתם הפשוטהעד כה דנו במודלים שונים •

הרחבות הן של מודלים מבניים והן של רב של ישנן מספר •

 .מודלים של תצורה מצומצמת

את על מנת לפשט מאמצים נעשו , במצגת זושהוזכר כפי •

,  אקזוטיותלהשתמש בטכניקות של אופציות , ההשבהתהליך 

 .לשווי נכסי הפירמהולהשתמש במחירי המניות כתחליף 



  

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

 סיכום והרחבות. 11

נעשו מאמצים להפוך  , המודלים של תצורה מצומצמתבחזית •

כפי שהוצע על   לאקראיאת פרמטר העוצמה של תהליך פואסון 

על  שהוצע כפי נכסי הפירמה אותו לשווי ידי דוד לאנדו ולקשור 

של המבנה העתי כפי  מודלים ידי דיליפ מדן והלוק אונאל לכלול 

ולהפוך את שיעור  , יב דאס ופטר טופאנו'שהוצע על ידי סנז

דיליפ מדן והלוק   כפי שהוצע שוב על ידילאקראי ההשבה 

 .  אונאל
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פואסון מרובים כפי שהוצע  נעשו גם מאמצים לתאם בין תהליכי •

סינגלטון ובכך לסייע בתימחורם של ' דריל דאפי וקנתעל ידי 

הלא  , במאגד התחייבויות המגובות איגרות חובתיקי אשראי כגון 

 .CDOs -הן ה

לנוע בכיוונים רבים  שהן נוטות הרחבות אלה היא הבעיה עם •

להכניס את עבודה עקבית שמתחתיה ניתן ואין מסגרת , ושונים

 .  כל ההרחבות

ההחלטה איזו מההנחות יש לשחרר הינה פונקציה של , זאתעם •

 .הבעיה או פונקציה של החוזה
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עבור כל " אוניברסלי"טוב שיכול להיות לא קיים מודל , לפיכך•

 .בכל המצביםסוגי החוזים 
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