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 תסוגה לתוחלת

 -GBM)תהליך סטוכסטי הכולל תנועה בראונית גיאומטרית •
Geometric Brownian Motion )  משמש למידול התנהגותם

שיעורי  , חים"אולם מחירי אג, של מחירי מניות ושערי חליפין
 .ריביות ומחירי סחורות אינם עוקבים תהליך זה

,  לערך הנקוב( Reversion)מחירי איגרות חוב מציגים תסוגה •
,  בהנחה שאין מחדל פירעון)קרי תשלום הקרן במועד הפדיון 

Default.) 
עם תהליך   תהליך סטוכסטי מסוג זה אינו עולה בקנה אחד•

היות והאחרון אינו  , סטוכסטי הכולל תנועה בראונית גיאומטרית
של הלוגריתם הטבעי  ( Mean reversion)כולל תסוגה לתוחלת 

 .של מחירי המניות והמטבעות בשוק
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 מידול תשואות במקום מידול מחירים

סטיות התקן של תשואות המחירים  )שיעורי התנודתיות , בנוסף•
מחירי איגרות   של( חודשיים בחישוב שנתי/שבועיים/היומיים

ככל שמשך החיים הממוצע  , החוב משתנים באופן שצפוי מראש
 . שלהן שואף או מתקרב לאפס (Duration, מ"מח)

מחירי סחורות מציגים אף הם תסוגה לממוצע  , באופן דומה•
 .  ארוך הטווח

יש לקחת בחשבון את התכונות הללו ולמדל תחילה את , לפיכך•
 .התשואות של איגרות חוב במקום את מחיריהן

יש לבנות את מחירי איגרות החוב מהצבת   ,בשלב השני•
ח  "התשואות שמודלו בשלב הראשון בפונקציית תמחור האג

 (.  Makehamנוסחת , קרי)
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 גורמי-מודל חד

באמצעות   rt של שיעור הריבית ניתנן למדל את הדינמיקה•
 :המשוואה הבאה

 
 
 
 

 . הוא תהליך וינר הרגיל Dztכאשר •
 :אנו מניחים ש, כאן•

 
 
/  לא וודאי/היות וקיים רק משתנה אחד בעל אופי משתנה•

-או אז ייקרא המודל דנן מודל חד, סטוכסטי עבור התשואות
  (.  One-Factor Model)גורמי 

  tttt zrtrkr DDD 

0,0,10  k
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 תהליך מרקובי

  .תכונות מעניינות יש מספר מרקובי לתהליך•
 .θ של הערך תסוגה לממוצע ארוך הטווח הוא מציג, ראשית•
 .שולט במהירות התסוגה לתוחלת kהפרמטר •
הנוכחי גבוה מתוחלת שיעורי הריביות   שיעור הריבית כאשר•

, Drift) סחף יוצר אזי המודל, (rt > θ , קרי)ארוכת הטווח 
נוצר כוח שדוחף את , קרי) θלכיוון  κ(θ − rt)שלילי של ( מגמה

 (.  בשוק כלפי מטה שיעור הריבית
הנוכחי נמוך מתוחלת שיעורי הריביות   שיעור הריבית, מאידך•

חיובי של                 סחף יוצר אזי המודל, (rt < θ, קרי)ארוכת הטווח 
κ(θ − rt)  לכיווןθ (נוצר כוח שדוחף את שיעור  , קרי

 (.  בשוק כלפי מעלה הריבית
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 Vasicekהמודל של 

  .התנודתיות תהליך השנייה של תהליך מרקובי היא התכונה•
 .γ = 0כאשר  Vasicek המודל של מודל זה כולל את•
 :Vasicek להלן המודל של•

 
 
 

הוא   Dr -מפולגים נורמלית היות ו שינויי התשואות, ברגיל•
.  אשר הוא בעצמו מפולג נורמלית, Dzשל  פונקציה לינארית

הוא מוביל לפתרון סגור  שכן, במיוחד נוח Vasicekהמודל של 
(Closed-Form Solutions )עבור איגרות חוב רבות. 

  ttt ztrkr DDD 
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 Vasicekהמודל של 

הבעייתיות שלו היא שהוא עשוי להביא לשיעורי ריביות  , עם זאת•
 .נמוכים כאשר אנו מתחילים ממצב מוצא של שיעור ריבית נמוך

הסיבה לכך נעוצה בעובדה שהתנודתיות של שינויי הריביות  •
שלא כמו בתהליך  ( או בערכם הנומרי)איננה תלויה ברמתם 

 .  סטוכסטי הכולל תנועה בראונית גיאומטרית
היות והיא כוללת חזקה  , הבאה היא משוואה כללית המשוואה•

 :של התשואה בפונקציית השונות

  tttt zrtrkr DDD 
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 נורמלי -המודל הלוג

נורמלי  -אנו מקבלים את המודל הלוג γ = 1כאשר •
Model) (Lognormal.    

 :נורמלי-להלן המודל הלוג•
 

 
 
או                   , rt = σrtDztאנו מקבלים , בהתעלם מהמגמה•

Drt / rt = σDzt . 
 יש   dr / rבתשואה  לשיעור השינוי משמעות הדבר היא כי•

 .  קבועה שונות

  tttt zrtrkr DDD 
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  Cox, Ingersoll and Rossהמודל של

תהליך סטוכסטי הכולל תנועה בראונית   כמו בכל ,על כן•
תנודות כלפי  )תשואות קטנות מובילות לתנועות , גיאומטרית

מה שהופך את זה ללא סביר  , קטנות( מעלה או מטה
 . שהתשואה תרד מתחת לאפס

מודל זה מתאים יותר מהמודל הנורמלי כאשר שיעור  , לפיכך•
 (.  קרי נמוך מאוד)הריבית ההתחלתי קרוב לאפס 

 Cox, Ingersollאנו מקבלים את המודל של γ = 0.5כאשר •
and Ross (מודל, קריCIR  המפורסם.) 

 : Cox, Ingersoll and Rossלהלן המודל של•
 

  tttt zrtrkr DDD 
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  Cox, Ingersoll and Rossהמודל של

,  γ -הלא הוא ה, הבחירה של מעריך החזקה ,בסופו של דבר•
  .אמפירית ותו לא הינה בעיה

מספק התאמה   γ = 0.5הראו כי  מחקרים שנעשו לאחרונה•
 .  לנתונים טובה
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 מודלים של שיווי משקל

-המודל הלוג, Vasicekהמודל של )המודלים שתיארנו עד כה •
נקראים מודלים של שיווי משקל  ( CIRנורמלי ומודל 

(Equilibrium Models.) 
הנחות לגבי משתנים כלכליים    עם כמה מודלים אלו מתחילים•

על התהליך הסטוכסטי שעוקב שיעור הריבית   ובהמשך מרמזים
 .rקצר הטווח 

 Term)העתי  למעשה את המבנה אלה יוצרים מודלים•
Structure )כאשר השיפוע שלו תלוי  , החזוי של שיעורי הריביות

הן בפרמטרים של המודל והן בשיעור הריבית קצר הטווח  
  .ההתחלתי
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 מודלים של שיווי משקל

אינם   הבעייתיות במודלים הללו היא שהם, עם זאת•
העתי של   למבנה התאמה טובה מספיק על מנת לספק גמישים

 .  שיעורי הריביות היום
זוהי טענתם של מנהלי הסיכונים ומעריכי השווי הטוענים כי לא •

ניתן להסתמך על מודל אשר אינו מאפשר לתמחר איגרת חוב  
 .סחירה ולקבל באמצעותו את שווי הוגן השווה למחירה בשוק
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 'ארביטראז-מודלים של היעדר

 No-Arbitrage)' ארביטראז-נוצרו מודלים של היעדר, לפיכך•
Models )  על מנת להיות עקביים עם המבנה העתי של שיעורי

 .הריביות היום
המבנה העתי של שיעורי הריביות הינו  , בקבוצת מודלים זו•

, קרי)המוכנס למשוואה ולא תפוקה ( נתון קלט, קרי)תשומה 
 (. פלט
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  Ho and Leeהמודל של

הראשון בקבוצת מודלים זו הינו המודל של                                 המודל•
:Ho and Lee    

 
 
 

היא פונקציה   θ(t) -ה Ho and Leeיש לשים לב כי במודל של •
מתאים למבנה העתי   שלמעשה המודל כך, שנבחר הזמן של

 .ההתחלתי

  tt zttr DDD 
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 Hull and Whiteהמודל של 

 Ho andמשפר את המודל של Hull and Whiteהמודל של •

Lee ,תסוגה לתוחלת כך שהאחרון יכלול. 

 :Hull and Whiteלהלן המודל של •

   ttt ztartr DDD 
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 ,and JarrowHeath ,המודל של

Morton 

צעד   הולך  Heath, Jarrow, and Mortonהמודל של ,לבסוף•

 .של הזמן היא פונקציה גם התנודתיות ומניח כי אחד קדימה

 :Heath, Jarrow, and Mortonלהלן המודל של •

 

     ttt zttartr DDD 
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-החיסרון של מודלים של היעדר

 'ארביטראז

הוא שהם אינם  ' ארביטראז-מודלים של היעדר החיסרון של•

אשר נאמדים אמפירית  , עקביות על הפרמטרים שום כופים

 .במועדים שונים

אחד   מיום שונה לחלוטין עשויה להיות θ(t) הפונקציה, כך למשל•

  .דבר שאינו מתיישב עם ההיגיון, ליום הבא

לעיוותים   רגישים ביותר' ארביטראז-מודלים של היעדר, בנוסף•

 .  המשמשים להתאמת המבנה העתי, במחירי איגרות החוב
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19, Question 99-FRM 

• Considering a one-factor CIR term structure model 

and the Vasicek model: 

I. Drift coefficients are different 

II. Both include mean reversion 

III. Coefficients of the stochastic term, dz, are different. 

IV. CIR is a jump-diffusion model. 
 
A. All of the above is true 
B. I and III are true 
C. II, III, and IV are true 
D. II and III are true 
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19, Answer 99-FRM 

D.   Answers II and III are correct.  

      Both models include mean reversion but have 

      different variance coefficients.  

      None includes jumps. 
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25, Question 99-FRM 

• The Vasicek modle defines a risk-neutral process for 

r which is dr=a(b-r)dt +dz, where a, b, and  are 

constants, and r represents the rate of interest.   

From the equation we conclude that the model is a: 

 

A. Monte Carlo type model 

B. Single factor term structure model 

C. Two-factor term structure model  

D. Decision tree model 
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25, Answer 99-FRM 

B.  This model postulates only one source of risk in the 

       fixed-income market.  

       This is a single-factor term-structure model. 
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26, Question 99-FRM 

• The term a(b-r) in the equation dr=a(b-r)dt +dz, 

represents which term? 

 

A. Gamma 

B. Stochastic 

C. Mean reversion  

D. Vega 
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26, Answer 99-FRM 

C.  This represents the expected return with mean   

       reversion. 
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24, Question 98-FRM 

• Which of the following is a shortcoming of modeling a 

bond option by applying Black-Scholes formula to 

bond prices? 

  

A. It fails to capture convexity in a bond. 

B. It fails to capture the pull-to-par effect. 

C. It fails to maintain the put-call parity. 

D. It works for zero-coupon bond options only. 
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24, Answer 98-FRM 

 B.   The model assumes that prices follow a random 

        walk with a constant trend, which is not consistent 

        with the fact that the price of a bond will tend to par. 

        For valuing a bond option on should apply the 

        Black 76 model. 
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118, Question 00-FRM 

• Which group of term structure models do the Ho-Lee, 

Hull-White and Heath, Jarrow, Morton models 

belong to?  

 

A. No-arbitrage models. 

B. Two-factor models. 

C. Log normal models. 

D. Deterministic models. 
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118, Answer 00-FRM 

 A.    These are no-arbitrage models of the term 

         structure, implemented as either one-factor or two- 

         factor models. 
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119, Question 00-FRM 

• A plausible stochastic process for the short-term rate 

is often considered to be one where the rate is pulled 

back to some long-run average level. Which one of 

the following term structure models does NOT include 

this?  

 

A. The Vasicek model. 

B. The Ho-Lee model. 

C. The Hull-White model. 

D. The Cox-Ingersoll-Ross model. 
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119, Answer 00-FRM 

B.   Both the Vasicek and CIR models are one-factor 

       equilibrium models with mean reversion.  

       The Hull-White model is a no-arbitrage model with 

        mean reversion.  

       The Ho and Lee model is an early no-arbitrage  

       model without mean-reversion. 
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 תהליכים סטוכסטיים: לסיכום

כך , תהליך סטוכסטי הינו משוואה המוגדרת באופן מתמטי•

תוצאות אשר אינן  , שתוכל ליצור סדרה של תוצאות לאורך זמן

 .  בעלות אופי דטרמיניסטי

משוואה או תהליך אשר לא מקיים כלל פשוט כמו   -לאמור•

ההכנסות יעלו  "או " אחוז בכל שנה X -המחיר יעלה ב", למשל

 ".  אחוז Yועוד  X -ב

ועל כן ניתן  , תהליך סטוכסטי בהגדרתו אינו דטרמיניסטי, משמע•

להכניס מספרים מוגדרים מראש לתוך משוואה של תהליך  

 .  סטוכסטי ולקבל תוצאות שונות בכל פעם
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 תהליכים סטוכסטיים: לסיכום

ולא  , המסלול של שיעור ריבית הוא סטוכסטי באופיו, לדוגמא•

ניתן לחזות בצורה מהימנה את מסלול שיעורי הריביות בוודאות  

אפילו עם סט מוגדר מראש של נתונים כגון תוחלת  )כלשהי 

 (.  שיעורי הריביות ארוכת הטווח או תנודתיות

התפתחות שיעורי הריביות לאורך זמן מגולמת  , עם זאת•

 .  בתהליך המייצר את שיעורי הריביות הללו

 .אולם התוצאות אינן כאלו, התהליך הוא קבוע ומוגדר מראש•
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 תהליכים סטוכסטיים: לסיכום

אנו יוצרים מסלולים  , באמצעות סימולציה סטוכסטית, לפיכך•

במטרה לקבל מדגם סטטיסטי של  , רבים של שיעורי ריביות

ומהם אנו מסיקים לגבי המסלולים הפוטנציאליים  , סימולציות אלו

של שיעור הריבית האמיתי בהינתן אופיו והפרמטרים של 

-Time)התהליך הסטוכסטי המשמש ליצירת סדרות עתיות 

Series .) 
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ארוך  ( Attractor)אם לתהליך סטוכסטי מסוים קיים גורם מושך •

טווח כמו למשל עלות הייצור ארוכת הטווח או מצב יציב של  

אזי סביר שתהליך זה כולל תסוגה  , רמת אינפלציה ארוכת טווח

 .לתוחלת

 לממוצע ארוך הטווח כמו התוחלת( reverts)התהליך נסוג •
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המצב המיוחד שהופך לשימושי הוא זה שבמקרה המגביל  •

 או כאשר ( instantaneous)כאשר השינוי בזמן הופך לרגעי 

 

 

 יש לנו תנאי כאשר       

 

 

      

 ניתן לבחינה  -ו, שהוא תהליך אוטורגרסיבי מסדר ראשון     

 (.Unit Root)אקונומטרית באמצעות בדיקת שורש יחידתי      

 

0dt

    tttt eXeXXX   
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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   

   roip@intrinsicvalue.co.il   

   052.598.1668   
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