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 ?מה הם סיכוני שוק

 . ₪ 100,000ברשותכם : ניקח דוגמא•

 :יועץ ההשקעות בבנק מציע לכם שתי חלופות השקעה•

 אשר מבטיח( מלווה קצר מועד)מ "השקעה במק –    

 בוודאות לשנה   5%לכם תשואה נומינלית של        

 .הקרובה       

 השקעה בקרן נאמנות מנייתית בעלת תוחלת תשואה –    

 (מדברים על תוחלת, כאשר מדברים על העתיד)צפויה       

 20%.וסטיית תקן של  12%של       

 ?במה תבחרו•



תוחלת 

תשואה  

 צפויה

 (P)ההסתברות 

12% 5% 

 קרן מניות

 מ"מק

8%- 32% 

 סטיית תקן אחת סטיית תקן אחת



 תיק השקעות

מה ניתן לומר  , נכסים 2להלן •

 ?עליהם

בעל   Aניתן לראות כי נכס •

תוחלת תשואה צפויה נמוכה 

אולם גם  , Bיותר מזו של נכס 

בעל סטיית תקן נמוכה יותר  

 .  Bמזו של נכס 

פחות מסוכן   Aמשמע נכס •

 .Bמנכס 

B A 

6.7% 3.5% E(R)  

  0.00802  

  

0.00454  VAR (R)  

8.956% 6.742% STD (R)  

 0.001492 COV 

0.247 ρ(RARB) 
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 המשך -תיק השקעות 

האם ניתן לקבוע משהו לגבי עדיפות ההשקעה בין נכס •

A  לנכסB? 

 

 



 המשך -תיק השקעות 

 לבין נכס Aבבחירה בין השקעת כל הכסף בנכס •

,B  נדמה שכדאיות ההשקעה תלויה בהעדפות המשקיע

 (.  בעקומות התועלת שלו, קרי)

במידה ויש ביכולתו של המשקיע ליצור תיק  , אולם•

כי  נראה מייד , השקעה המורכב משני הנכסים גם יחד

אם הוא משקיע  , Aלהשקיע רק בנכס לעולם לא יבחר 

 ".תוחלת שונות"רציונאלי מטיפוס 



 המשך -תיק השקעות 

תוחלת  , כאשר רוכשים תיק המורכב ממספר נכסים•

התשואה הצפויה של התיק הינה הממוצע המשוקלל של 

 .  תוחלות התשואה הצפויות של כל הנכסים שבתיק

מה תהיה תוחלת התשואה הצפויה של תיק  , כך למשל•

 -ו Aמהכסף שבו מושקע בנכס  70%השקעות אשר 

 ?Bבנכס  30%



 תוחלת תשואת תיק השקעות

 :להלן חישוב תוחלת התשואה הצפויה של התיק•

 

 

 

 ?כיצד מחשבים תוחלת תשואה צפויה של תיק•

, כאשר ישנם שני משתנים מקריים, ניזכר בסטטיסטיקה•

 : הרי שתוחלת סכומם שווה לסכום התוחלות שלהם

                      E(A+B) = E(A) + E(B) 
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 שונות תשואת תיק השקעות

 ?כיצד מחשבים שונות צפויה של תיק•

כאשר ישנם שני משתנים  , ניזכר שוב בסטטיסטיקה•

 :הרי ששונות סכומם תלויה בקשר ביניהם, מקריים

   VAR(A+B) = VAR(A) + VAR(B) + 2COV(A,B) 

באופן דומה נבצע חישוב לשונות הצפויה של תיק  •

 :  המורכב משני נכסים

 BABABAP RRCOVwwBVARwAVARwRVAR ,2)()()( 22 

   BABABBAAP RRCOVwwwwR ,22222  



 שונות תשואת תיק השקעות
 :להלן חישוב השונות הצפויה של התיק•

 

 .5.98%(: שורש של השונות)ובמונחי סטיית תקן צפויה •

קיבלנו תיק עם תוחלת תשואה צפויה של  ? אז מה קיבלנו•

, (Bונמוכה מזו של נכס  Aגבוהה מזו של נכס ) 4.43%

הן  Aנמוכה הן מזו של נכס ) 5.98%וסטיית תקן צפויה של 

 (. Bמזו של נכס 

  Aעל השקעה בנכס " שולט ממש"משמע קיבלנו תיק ה•

 .בלבד

נציג גרף של תוחלות התשואה הצפויות  ? כיצד זה קרה•

וסטיות התקן הצפויות עבור משקולות השקעה שונות של 

 (:70%-30%לא רק ) B -ו Aנכסים 

00357.000149.07.03.02008.03.000454.07.0)( 22 PRVAR



 B -ו Aקומבינציות השקעה בנכסים 
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 ?כיצד זה קורה

מדוע כאשר אנו משקיעים במספר נכסים פיננסיים  •
יש ביכולתנו להקטין את השונות הצפויה של , שונים

אף מתחת לשונות הצפויה של כל אחד , התיק שלנו
 ?מהנכסים בנפרד

הסיבה לכך נובעת מהעובדה שהנכסים הפיננסים אינם  •
כך שבחלק  , מתואמים לחלוטין בינם ובין עצמם

בעוד  Aמהמצבים קיימת תשואה מעל הממוצע לנכס 
 .ולהיפך, תשואה מתחת לממוצע Bשלנכס 

 .   אחד את השני בתנודותיהם" מרככים"באופן זה הנכסים •



 חשיבות מקדם המתאם

היכולת להקטין את סטיית התקן הצפויה של  , למעשה•

תיק המורכב ממספר נכסים תלויה במתאמים שבין  

מקדם  "הנמדדים באמצעות , תנודות הנכסים שבתיק

 (.רו) ρ -"המתאם
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 חשיבות מקדם המתאם

התיקים  ( ρ=  1)כאשר קיים מתאם מלא בין הנכסים •

על קו ליניארי בין " יסתדרו"האפשריים מכל זוג נכסים 

 .שניהם

מתחילה להיווצר  , (-ρ  >1<  1)כאשר המתאם יורד •

החל מרמת סף מסוימת של  , אשר מאפשרת" בטן"

תיק בעל שונות צפויה נמוכה  " לייצר", מקדם מתאם

 .משני הנכסים

ניתן לייצר , (ρ=  -1)כאשר המתאם הינו הפוך לחלוטין •

  -י השקעה בשני הנכסים"ע(   = 0)תיק חסר תנודתיות 

 ".  תיק חסר סיכון"משמע לייצר 



 ρ=1כאשר מקדם המתאם הינו 
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 ρ=0כאשר מקדם המתאם הינו 
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 ρ= - 1כאשר מקדם המתאם הינו 
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 תיקים יעילים

סטיית תקן  )תיק יעיל הוא תיק שעבור רמת סיכון נתונה •

 .נותן תוחלת תשואה צפויה מקסימלית( צפויה מסויימת

או לחילופים תיק שעבור רמת תוחלת תשואה צפויה •

 .נתונה נותן סטיית תקן צפויה מינימלית



 עקומות אדישות של משקיעים

המשקיע אדיש בין כל  : עקומת אדישות כשמה כן היא•

היות והן מניבות  , הנקודות על ולאורך עקומת האדישות

 .  לו את אותה רמת תועלת

 ".עקומת תועלת"לפיכך היא נקראת גם •

עקומת האדישות במקרה דנן שלפנינו עולה משמאל  •

"  טוב"הוא מוצר  Y -לימין ומשקפת שהמוצר שעל ציר ה

ושהמוצר  ( במקרה דנן שלפנינו תוחלת התשואה הצפויה)

במקרה דנן שלפנינו סטיית  " )רע"הוא מוצר  X -על ציר ה

 ".  שונא סיכון"משמע שהמשקיע  –( התקן הצפויה



 עקומות אדישות של משקיעים



 דוגמא -עקומות אדישות 

  Aלהשקעה בנכס  Cהמשמעות היא שבמעבר מהשקעה בנכס •

גבוהה  Aכי סטיית התקן הצפויה של )הסיכון של המשקיע גדל 

אולם המשקיע מקבל פיצוי המתבטא בתוחלת  , (Cמזו של 

  Aתוחלת התשואה הצפויה של )תשואה צפויה גבוהה יותר 

 (.Cגבוהה מזו של 

כי בתנועה על גבי העקומה לא חל כל שינוי במצבו של  , משמע•

אם בודקים את התועלת שלו משני המוצרים  , המשקיע

 (.סטיית תקן+ תשואה )

במעבר מעקומת תועלת ימנית לעקומת תועלת  , לעומת זאת•

אם בודקים את  , מצבו של המשקיע הולך ומשתפר, שמאלית

 (.סטיית תקן+ תשואה )התועלת שלו משני המוצרים 



 תיק אופטימלי למשקיע

נקודת ההשקה של החזית היעילה עם עקום האדישות  •

 .תיק אופטימלי להשקעהמייצגת 

הינו הנקודה הגבוהה ביותר תיק אופטימלי למשקיע •

תיק שמייצג בעצם  )אותה מאפשרת החזית היעילה 

 (.מניות בפרופורציות השקעה מסויימות



 דוגמא -תיק אופטימלי למשקיע 

אדישות  /המשקיע יכול לעבור לעקומת תועלת Aבנקודה   •

עד שיגיע לנקודה ההשקה של החזית היעילה  , גבוהה יותר

 .Dנקודה  -האדישות הגבוהה ביותר /עם עקומת התועלת



 CAPM-מודל ה

CAPM (Capital Asset Pricing Model ) -מודל ה•

ומתבסס על העיקרון שהצגנו זה  60 -פותח בשנות ה

(  או עיקרם המכריע)שכל המשקיעים בשוק  -עתה 

תיק  "המכונות , משקיעים בפרופורציות קבועות של מניות

 ".מבוזרים"ונחשבים למשקיעים " השוק

תיקי ההשקעות של משקיעים אלו רגישים אך ורק  •

 ".  תיק השוק"לשינויים ב

,  כאשר משקיעים אלו בוחנים השקעות חדשות, לפיכך•

אך ורק הרגישות של תשואת הנכס  חשובה להם 

 .החדש לשינויים בתיק השוק



 המשך - CAPM-מודל ה

חסר סיכון אשראי , קרי)כאשר מכניסים נכס חסר סיכון •

האם מצבו של המשקיע  , לתיק ההשקעות( בלבד

 ?משתפר

היות והוא עולה לעקומת  , התשובה היא כן•

 . תועלת גבוהה יותר/אדישות

כלומר עבור רמת תוחלת תשואה צפויה נתונה המשקיע  •

 .מקבל את סטיית התקן הצפויה המינימלית האפשרית



 CML -קו התיקים היעילים 

כאשר מכניסים נכס חסר סיכון לשוק אנו יוצרים את קו •

 .התיקים היעילים

שילובים של  )על קו זה יושבים אך ורק תיקים יעילים •

 (.השקעה בתיק השוק ובנכס חסר סיכון

נכסים בודדים ותיקים לא יעילים יימצאו מתחת  , משמע•

 .לקו אך לא עליו
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 CML -קו התיקים היעילים 

מייצג אחת משלושת   CML -ניתן לראות זאת כאילו קו ה•

משקיע  ) Mמשמאל לנקודה ( 1: השקעות אפשריות

משקיע  ) Mמימין לנקודה ( M ; 3נקודה ( 2 ;(חוסך/מלווה

 (.ממונף/לווה



 CML -קו התיקים היעילים 
המייצגת משקיע   Bנקודה אפשרות אחת הינה •

-מנכסיו בנכס חסר סיכון ו 70%שמשקיע ( חוסך/מלווה)
 (.המסוכן)מנכסיו בתיק השוק  30%

 .לווה? Cמיהו משקיע •

, כלומר, הוא נמצא מעבר לגבולות התקציב שלו: הסיבה•
ולוקח הלוואה ( המסוכן)בתיק השוק  140%הוא משקיע 

 .40%בשיעור של ( מסוכנת)

קומבינציה אופטימלית של הנכסים   ?Mמהו תיק •
עבור סיכון נתון מתקבלת  , כלומר, המסוכנים בשוק

 .  תוחלת התשואה הצפויה המקסימלית האפשרית

 .לבין החזית היעילה CML-זוהי נקודת ההשקה בין קו ה•



 SML -קו הנכסים בשוק 

הן נכסים בודדים  , על קו זה יושבים כל הנכסים בשוק•

והן תיקים  ( 'אופציות וכו, איגרות חוב, ניירות ערך, מניות)

 (.יעילים ולא יעילים)

תיק הנמצא מעל לקו הינו /נכס, זהו מודל של שיווי משקל•

כתוצאה מכך מחירו  , ועל כן הביקוש אליו יעלה, זול מדי

 .יעלה והתשואה הנדרשת עליו תרד עד אשר תגיע לקו

הינו יקר מדי ולכן , תיק הנמצא מתחת לקו/נכס, מאידך•

מחירו ייירד והתשואה הנדרשת עליו , הביקוש אליו יירד

 .תעלה עד אשר תגיע לקו



 SML -קו הנכסים בשוק 

     iFMFi RRERRESML :



 משוואת קו הרגרסיה

Mi RR   ˆˆ



 תיק ניטרלי/נכס

נאמר כי , (β = 1) 1 -תיק שווה ל/של נכס" ביתא"כאשר •

 . התיק הוא ניטרלי/הנכס

בתשואת תיק השוק תביא לעלייה של   1%עלייה של , משמע•

,  התיק/בתשואת הנכס( %βיותר נכון לעלייה של ) 1%

 .ולהיפך, בממוצע

התיק זהה לסיכון תיק השוק ואפשר /סיכונו של הנכס, כלומר•

לדעת שתוחלת התשואה הצפויה שלו תהיה שווה לתוחלת  

 .התשואה הצפויה של תיק השוק
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 תיק אגרסיבי/נכס

נאמר , (β > 1) 1 -תיק גדולה מ/של נכס" ביתא"כאשר •

 . התיק הוא אגרסיבי/כי הנכס

בתשואת תיק השוק תביא לעלייה   1%עלייה של , משמע•

בתשואת  ( %βיותר נכון לעלייה של ) 1% -של יותר מ

 .ולהיפך, בממוצע, התיק/הנכס



 נכס דפנסיבי

נאמר , (β > 1) 1 -תיק קטנה מ/של נכס" ביתא"כאשר •

 . התיק הוא אגרסיבי/כי הנכס

בתשואת תיק השוק תביא לעלייה   1%עלייה של , משמע•

בתשואת  ( %βיותר נכון לעלייה של ) 1% -של פחות מ

 .ולהיפך, בממוצע, התיק/הנכס

 β) 3של מינוס " ביתא"תיק יש /במצב בו לנכס, לדוגמה•

בתשואת תיק השוק תביא   1%הרי שעלייה של , (3- =

ואילו , בממוצע, התיק/בתשואת הנכס 3%לירידה של 

  3%בתשואת תיק השוק תביא עלייה של  1%ירידה של 

 .בממוצע, התיק/בתשואת הנכס



 ביתא של תיק

גם ביתא  , בדומה לחישוב תוחלת תשואה צפויה של תיק•

של תיק הינה קומבינציה ליניארית של ביתות הנכסים  

פ משקלם היחסי בסך ערך  "ע, המרכיבים את התיק

 .התיק

עם ביתא   Aבמניות ₪  1,000 -לתיק המורכב מ: לדוגמה•

 -ו 0.8עם ביתא של  Bבמניות ₪  1,500, 1.5של 

יש  ( ביתא אפס)המושקעים בנכס חסר סיכון ₪   2,500

 :ביתא של

54.0
000,5

0500,28.0500,15.1500,1



P



-וסיכון לא( סיסטמטי)סיכון שיטתי 

 (ספציפי)שיטתי 



 מחיר ההון המשוקלל של החברה

הגדלת המינוף הפיננסי מביאה תחילה לירידה במחיר ההון •

בשל העובדה שמחיר החוב נמוך בדרך  ( WACC)המשוקלל 

 (.CAPM)כלל משיעור התשואה על ההון העצמי 

כך גדל סיכון פשיטת הרגל ולכן בעלי  , ככל שגדל המינוף•

ח ידרשו תשואה גבוהה יותר על השקעתם  "המניות ובעלי האג

 .ואז תתחיל עלייה במחיר ההון המשוקלל של החברה

שבו , נותר טווח של מבנה הון אופטימלי לחברה, עם זאת•

 .מחיר ההון המשוקלל שלה הוא מינימלי



 ניהול תיק גלובלי וגיוס בשוק הגלובלי

אפשרויות הבחירה העומדות בפני מנהלי תיקים גלובליים  •
 .מתרחבות

מקדמי המתאם בין ניירות ערך בשוק המקומי גבוהים  •
 .ממקדמי מתאם בין ניירות ערך הנסחרים בשווקים שונים

מנהלי תיקים גלובליים יכולים להשיג פיזור סיכון גדול , לפיכך•
 .יותר

מנהלי תיקים גלובליים יכולים גם לפעול בשוק נזיל , כמו כן•
לקנות ולמכור ניירות ערך בקלות ובמהירות  , כלומר, יותר

 .ללא השפעה על המחירים בשוק

גיוס גלובלי עשוי להוריד את מחיר ההון המשוקלל של  •
 .במיוחד לחברות צומחות, החברה



 יתרונות הגיוס בשוק הגלובלי

שיפור נזילות של המניות הנסחרות ויצירת שוק   -נזילות •
 .משני נזיל שיתמוך בהנפקות חדשות

מעבר משוק לא נזיל לנזיל תשפר את   -תמחור המניה •
 .מחיר המניה

חשיפה חיובית   -תמיכה בפעילות עסקית בשוק היעד •
 .לרשויות, לספקים, ללקוחות,לחברה

יצירת שוק משני    -תמיכה במדיניות רכישות בשוק היעד •
 .נזיל למניות שישמשו לרכישת חברות

יצירת   -תמיכה במדיניות העסקת עובדים בשוק היעד •
שוק משני נזיל למניות שישמשו תגמול למנהלים 

 .ועובדים

 



 חסרונות הגיוס בשוק הגלובלי

 .סיכון מטבע•

 .ביטחוני בשווקים מסוימים/סיכון פוליטי•

 .סימטריה במידע בשווקים מסוימים-א•

 .מגבלות שפה ובעיות תקינה•

 .דרישות דיווח•

 .עלויות הנפקה•



 ?מדוע חשוב לנהל סיכונים 



סוגים של   5-חברה נחשפת ל

 סיכונים עיקריים

 .סיכוני שוק•

 .סיכון אשראי•

 .סיכונים תפעוליים•

 .סיכונים משפטיים•

 .סיכון מודל•



 ?מה הם סיכוני שוק

 .סיכון ריבית•

 .סיכון בסיס הצמדה ושער חליפין•

 .סיכון נזילות•

 .סיכון מחיר חומרי גלם•

 .סיכון מחיר ניירות ערך•



 סיכון ריבית

סיכון שנוצר כתוצאה מכך שרגישות הנכסים שונה •

 .מרגישות ההתחייבויות לשינוי בלתי צפוי בריבית

 :דוגמאות•

 .קצר מול ארוך –    

 .ריבית משתנה מול ריבית קבועה –    

 :רכיבים 3-החשיפה לסיכון ריבית מושפעת מ•

 .הפער בערך נוכחי בין הנכסים וההתחייבויות -הפוזיציה  –    

 מ הנכסים"ההפרש המשוקלל בין מח -הרגישות של הפוזיציה  –    

 .מ ההתחייבויות"למח        

 .התנודתיות של שיעור הריבית -שינוי צפוי בריבית  –    



 סיכון בסיס הצמדה ושער חליפין

סיכון שנוצר מחוסר התאמה בין הנכסים וההתחייבויות  •
 .ביחס לבסיס ההצמדה או סוג המטבע

 :דוגמאות•

 .צמוד מול לא צמוד –    

 .הכנסות ביורו והוצאות בדולרים –    

 :החשיפה לסיכון בסיס מושפעת משני רכיבים•

 ההפרש שבין השווי ההוגן של הנכסים -הפוזיציה נטו  –    

 .להתחייבויות בתוספת השפעת נגזרים        

 השינוי הצפוי במחירים היחסיים בין מגזרי -סיכון המחיר  –    

 .כלומר האינפלציה ושער החליפין, ההצמדה        



 סיכון נזילות

,  סיכון הנובע מחוסר תכנון נכון של תזרים מזומן עתידי•

 .מפערי גיול בין תקבולים ותשלומים

 .כאשר לא ניתן לגייס הלוואות במהירות הדרושה•

 .או כשלא ניתן למכור נכס ללא הפסד מהותי•



 סיכון חומרי גלם

סיכון הנובע מחוסר התאמה מלאה בין מחיר חומרי  •

הגלם המשמשים לייצור לבין מחיר המכירה של מוצרי 

 .החברה



 סיכון ניירות ערך

סיכון הנובע מכך שמחיר ניירות הערך שבידי החברה •

אינו מתואם עם תשלומי הריבית על ההלוואה או עם 

 .מחיר ההון המשוקלל של החברה

 .רכישת מניות באמצעות הלוואה: דוגמא•



 שני סוגי חשיפות

חשיפה לתזרים המזומנים כתוצאה   -חשיפה כלכלית •

 .אינפלציה וריבית, ח"מתנודות בשע

חשיפה להון העצמי וליחסים   -חשיפה חשבונאית •

 .פיננסיים כתוצאה מתנודות בשוק

טק ידגישו את  -צפוי כי חברות פרטיות וחברות היי•

 .ההגנה כנגד חשיפה כלכלית

צפוי כי חברות ציבוריות וחברות נכסים יגנו כנגד •

 .החשיפה החשבונאית



 לוח חשיפות

יש  , כאשר לחברה הכנסות והוצאות במטבעות שונים•
לערוך טבלה המציגה הפרש בין תקבולים ותשלומים לכל  

חודש בכל מטבע ולתרגם אותם למונחי המטבע  
 .הפונקציונלי של החברה



 דוגמא לוח חשיפות

עבור חברה ( הסכומים בדולרים)להלן לוח החשיפות •
מה עליה , שמטבע הפעילות והדיווח שלה הוא דולר

 ?לעשות על מנת לנהל סיכוני בסיס הצמדה ושער חליפין



 (:הסכומים בדולרים)דוגמא 

 .על החברה להיפטר מהפוזיציות השליליות•

, קרי)הנקובים ביין $ 50,000עליה למכור את ? כיצד•

ולקנות בהם יורו  ( 50,000$למכור יינים בסכום של 

 .10,000$ט בסכום של "וליש$ 30,000בסכום של 

הנותרים יופקדו בפיקדון דולרי היות וזהו $ 10,000•

 .המטבע הפונקציונלי של החברה



 ח"חשיפה פיננסית מאזנית במט

יש  , כאשר לחברה נכסים והתחייבויות במטבעות שונים•

לערוך לוח המפלג את הנכסים וההתחייבויות לפי  

לפי מאזן אחרון או מאזן , מטבעות ולפי בסיסי הצמדה

 .פרופורמה צפוי

נכסים  של  , חייבים, ע"ני, פיקדונות, מזומנים -נכסים •

 .ל"חברות בת בחו

ק  "התחייבויות אחרות לז, הלוואות, ספקים -התחייבויות •

 .ל"התחייבויות של חברות בת בחו, א"ולז

 .מאוחד מול לא מאוחד•



 חשיפה ספציפית

כאשר התשלום   1/1/08 -חוזה לקניית מכונה נחתם ב•

 .31/3/08-יתבצע רק ב

 .100,000$: סכום המכונה•

 .שקל -המטבע הפונקציונלי •

$ 100,000נציג חשיפה שלילית בהיקף , בלוח החשיפה•

 .חודשים 3-ל

 3-ל 1/1/08-רכישת פורוורד על הדולר ב: ההגנה•

 לתאריך העתידי$, 100,000בסכום של , חודשים

   .31/3/06 



 חשיפה מתמשכת

 החברה משלמת כל חודש משכורות בהיקף של•

 .ומוכרת בשקלים$ 200,000   

נציג כל חודש הפרש שלילי של    : בלוח החשיפות•

200,000$. 

קניית פורוורד   -משכורות החודש הקרוב : ההגנה•

,  (לכיסוי החשיפה של החודש הקרוב)שקל לחודש /דולר

 .'פורוורד בהיקף זהה לטווח של חודשיים וכו



מתודולוגיה של התמודדות עם  

 סיכונים פיננסיים
,  ספציפית או מתמשכת, ח או ריבית"שע -אפיון החשיפה •

 .בניית דוחות חשיפה

,  חישוב היקף החשיפה המטבעית -אמידת החשיפה •

 .  מ"חישוב מח

 .VaRחישוב , אמידת פוטנציאל ההפסד -כימות הסיכון •

,  ח"ניסיון לחזות מגמות שע -כלכלי -ניתוח מקרו•

יתרות  , ל"שוקי חו, ציפיות אינפלציוניות, ריבית, אינפלציה

 .ח"מט

 .מוכנות לספוג הפסד מוגבל -החלטה לגבי היקף הגידור •



מתודולוגיה של התמודדות עם  

 המשך -סיכונים פיננסיים 

, הלוואות, חוזים, אופציות -סקירת גידורים רלוונטיים •

 . פיקדונות

 .שיקולי עלות, קבלת הצעות ממספר בנקים•

,  היערכות מול מערכת הבנקאות -בחירת הגידורים •

 .עמלות ובחירת האסטרטגיה

 .דיווח ובקרה, רישום, ביצוע בפועל -ביצוע גידורים •

 



 בנק ברינגס

מיליארד   1.5על הפסד של  1995הבנק הכריז בפברואר •

סוחר בתחום  , דולר כתוצאה מפעילותו של ניק ליסון

 .החוזים העתידיים על מדד הניקיי

 .  15%-השוק ירד בחודשיים הראשונים של אותה שנה ב•

ההפסד גדל כתוצאה ממכירת אסטרטגית אוכף שהניחה  •

 .שוק יציב



 הסיבות להפסד ברינגס

 .הסוחר זייף מסמכים כדי להסתיר הפסדים•

 .היעדר הפרדת תפקידים•

 .המבקרים נכשלו בזיהוי מסמכים מזויפים•

 .ההנהלה לא הבינה את העסק•

 .היעדר ניהול ובקרת סיכונים•



 מסקנות מאירוע ברינגס

 .ניהול סיכונים עצמאי היה עשוי למנוע את האסון•

 .מדידה נכונה של הסיכונים יכלה להעריך את הסיכון•

 .ההנהלה והדירקטוריון צריכים להבין את העסק•

 .חשיבות של ניהול סיכונים כולל•



 ?VaRמהו 

סיכוני   ההפסד המקסימלי הצפוי לתאגיד בשל התממשות•

השוק בהינתן תקופת החזקה ורמת ביטחון סטטיסטית  

 .שנקבעו מראש

ברמת מובהקות  ₪ יומי של מיליון  VaRמשמעותו של •

השעות הקרובות הסיכון   24היא שבמהלך , 99%של 

לחילופין במהלך  , 1% -מ קטן₪ ממיליון  יותרשנפסיד 

₪ ממיליון  פחותהשעות הקרובות הסיכון שנפסיד  24

 .99% -מ גדול



 VaRתקופת החזקה לצורך חישוב 

 ?כמה זמן אני מתכונן להחזיק את הפוזיציה. 1    

 (בנקים)פעילות למסחר *         

 (חברות)חשיפה פסיבית *         

 ?באיזה מהירות ניתן להנזיל את הפוזיציה. 2    

 נזילות השוק*         

 תהליך קבלת ההחלטות*         

 ניתן להשתמש במכפלה של שורש הזמן -לתקופות ארוכות . 3    

t (.כשההתפלגות נורמלית -אומדן בלבד לנכסים לינאריים )            



 VaRחישוב 

 

מחושב בהנחת התפלגות נורמלית לרמת מובהקת  - VaR-ה•

-הערך המתאים ל( חד זנבי) 95%של    1.65הוא.   

  tPXVaR  %



   VaRרווח בר סמך לצורך חישוב

 .95%. 95%בכל היתר  99%מקובל בבנקאות . 1   

 :עבור התפלגות חד זנבית. 2   

 20יום אחד מתוך = סטיות תקן  1.65=  95%*      

 . ימי מסחר       

 40יום אחד מתוך = סטיות תקן  1.96=  97.5%*     

 .ימי מסחר      

  100יום אחד מתוך = סטיות תקן  2.33=  99%*     

 .ימי מסחר      

כשההתפלגות  " )זנבות"לא לשכוח שיש סיכון עודף ב. 3  
 (.שונה מהנורמלית



 VaR-עד כמה ללכת אחורה בהנחות ה
 .העבר מייצג: ההנחה הבסיסית1.

 ?עד כמה ללכת אחורה2.

 ?האם משקל כל התצפיות שווה3.

 :עדיף לקחת הרבה תצפיות4.

 .מדגם יותר מייצג*          

 .העדפת רשויות הפיקוח*            

 .תמיכה אקדמית*            

 :אבל לא יותר מידי תצפיות5.
 .השווקים משתנים*            

 .ערכי השונות והקורלציות משתנים על פני זמן*            

 J.Pי בנק ההשקעות "אחד הפתרונות המוצעים ע6.
MORGAN   הוא שקלול אקספוננציאלי לצורך חישוב סטיית

 .התקן



 VaR-המגבלות כלליות של מודל 

משמש כקו הגנה ראשון נגד   VaR -למרות שמודל ה   

 :עלינו להכיר גם מגבלותיו, סיכונים פיננסים

 .העבר אינו מלמד על העתיד -סיכון יציבות . 1   

 סיכון הנובע משינויים -סיכון תקופת מעבר . 2   

 יישום, כניסה למוצרים או שווקים חדשים, ארגונים      

 .מערכות מיכון חדשניות והוראות פיקוח חדשות      

 10)במהלך תקופת החזקה  -שינוי בפוזיציות . 3   

 הגדלת פוזיציה: יש שינוי בפוזיציה כגון ( ימים       

 .וגידול בהפסד הצפוי       



 - VaR-מגבלות כלליות של מודל ה

 המשך
 .פוזיציות שאין להם מחירי שוק. 4    

 כשההנחות  B&Sכגון שימוש במודל -סיכון מודל . 5    

 ככל)שהפרמטרים לא נאמדו נכון , לא מתקיימות        

 (.שיש יותר פרמטרים הסיכון גדל        



  BACKTESTING -בדיקה בדיעבד 

יש לבדוק את  , VaR -על מנת לבדוק את נאותות מודל ה•

 . שיעור הכישלון שלו

כלומר את השאלה בכמה מהמקרים ההפסד בפועל חרג •

 .היומי הצפוי VaR -מה

• Kupiec   פיתח רווח בר סמך בהתאם להתפלגות

עם דרגת חופש " חי בריבוע"הלוגריתמית המפולגת 

ההסתברות שמייד ) P -אחת תחת השערת האפס ש

מספר  ) Nעבור , היא ההסתברות הנכונה( נראה

 (.מספר התצפיות) T -ו( הכישלונות



  BACKTESTING -בדיקה בדיעבד 



אנו נצפה  (T = 255)עבור תקופה של שנה , כך למשל•

 כישלונות 3( 99%ברמת ביטחון של )לקבל בבנקים 

   ((N = P x T = 1% x 255 = 3 , אולם המפקח לא יוכל

 .7 -נמצא מתחת ל Nלדחות את השערת האפס כל עוד 

אנו נצפה לקבל  (T = 255)ועבור תקופה של שנה •

 13( 95%ברמת ביטחון של )בגופים לא בנקאיים 

אולם  , N = P x T = 5% x 255 = 13))כישלונות 

  Nהמפקח לא יוכל לדחות את השערת האפס כל עוד 

מודל  6 -מתחת ל) 21 -ל 6נמצא בטווח שבין 

 (.קונסרבטיבי

  BACKTESTING -בדיקה בדיעבד 



 Stress Testing -מבחני מאמץ 

•Jorion י ה"מציין מבחני מאמץ שאומצו ע-derivatives policy 
group והם : 

 . +/- 1%שינוי מקביל בעקום התשואה לפדיון •

 .+/- 0.25%שינוי בצורת העקום •

 .+/- 6%ח ”שינוי בשע•

 .+/- 20%שינוי בשונות •

 .  כמובן שיש לאמץ מבחני מאמץ בהתאם לנתונים הכלכליים•

לסיכום ניתן לומר כי מבחני מאמץ יעילים בלבחון את המצב  •
 .  הגרוע ביותר של גורמי הסיכון העיקרים

המטרה היא להתמודד עם מצבים שלא משתקפים בהיסטוריה  •
 .  VaR-עליה נבנה מודל ה



 1' שאלה מס

  10-מיליון דולר ל 140ח על סך "משקיע אירופאי רוכש אג•

 .שנים

הוא נהנה מפיחות של היורו   –הוא לונג דולר שורט יורו , כלומר•

 .משמע הוא חשוף לתיסוף של היורו ביחס לדולר, ביחס לדולר

 1.4$=   € 1: שער החליפין•

 α-1  =95%: רמת הביטחון   •

 .1.65הוא  95%-מספר סטיות התקן המתאים ל•

 .=  - 0.27ח לסיכון הריבית הוא"מקדם המתאם בין סיכון שע•

 .0.565%דולר היא -ח היורו"סטיית התקן היומית של שע•

 .0.605%היא ( ח"מחיר האג)סטיית התקן היומית של הריבית •





 'סעיף א - 1' שאלה מס

,  דולר-ח יורו"ח הנמצא בסיכון שע"של תיק האג VaR -ה•

 :באופק יומי וביורו הוא, 95%ברמת ביטחון של 

 

 

 

 

מעל  השעות הקרובות הסיכון שנפסיד  24-ב, קרי•

 .5% -מקטן ח "יורו בשל התממשות סיכוני שע 932,250

 

250,932932250.0

65.100565.0
$4.1

1
140$%)95(





M

MVaRA



 'סעיף ב - 1' שאלה מס

, ח הנמצא בסיכון ריבית דולרית"של תיק האג VaR -ה•

 :באופק יומי וביורו הוא, 95%ברמת ביטחון של 

 

 

 

 

   מעלהשעות הקרובות הסיכון שנפסיד  24-ב, קרי•

 .5% -מקטן יורו בשל התממשות סיכוני ריבית  998,250   

250,99899825.0

65.100605.0
$4.1

1
140$%)95(





M

MVaRB



 'סעיף ג - 1' שאלה מס

ח  "ח הנמצא בסיכון שע"הכולל של תיק האג VaR -ה•

ברמת  , (1מקדם מתאם של )וסיכון ריבית ללא פיזור 

 :באופק יומי וביורו הוא, 95%ביטחון של 

 

 

 

   מעלהשעות הקרובות הסיכון שנפסיד  24-ב, קרי•

ח וריבית "יורו בשל התממשות סיכוני שע 1,930,500   

 .5% -מקטן 

500,930,1250,998250,932

9305.199825.093225.0%)95(



 MMMVaRP



 'דרך א –' סעיף ד - 1' שאלה מס

ח  "ח הנמצא בסיכון שע"הכולל של תיק האג VaR -ה•

ברמת  , (-0.27מקדם מתאם )וסיכון ריבית עם פיזור 

 :באופק יומי וביורו הוא, 95%ביטחון של 

 

 

 

 

   מעלהשעות הקרובות הסיכון שנפסיד  24-ב•

ח וריבית "יורו בשל התממשות סיכוני שע 1,161,501   

 .5% -מקטן 

501,167,116750.1

99825.093225.0227.099825.093225.0

2%)95(

22

,

22







M

VaRVaRVaRVaRVaR BABABAP 



 'דרך ב –' סעיף ד - 1' שאלה מס

 

 

 

 

 

 

   מעלהשעות הקרובות הסיכון שנפסיד  24-ב, קרי•

ח וריבית "יורו בשל התממשות סיכוני שע 1,161,501   

 .5% -מקטן 

 

  MVaR

VaR

PPPP

P

PP

BABABABBAAP

167501.165.1990607096.0
$4.1

1
%95

65.1%95

990607096.0

00605.000565.0140140227.000605.014000565.0140

2

2222

,

2222

















 החיסכון -' סעיף ה - 1' שאלה מס

 € 1,930,500הכולל ללא פיזור       VaR -ה•

 € 1,161,501הכולל עם הפיזור      VaR -ה•

 € 768,999מכאן נובע שהפיזור חסך לנו   •

 

 



  מערכת ניהול הסיכונים



 VaRגישות שונות לחישוב 

גישת ההתפלגות הנורמלית                        1.

(Variance-Covariance). 

 גישת התרחישים ההיסטוריים2.

     (Historical Simulation). 

 קרלו-גישת התרחישים של מונטה3.

     (Monte Carlo Simulation). 

 



 גישת ההתפלגות הנורמלית

 .  ההנחה היא שתשואות הנכסים מפולגות נורמלית•

חישוב קורלציות וסטיות תקן לבחינת כיוון הקשר בין  •

 .הפוזיציות בתיק

 .  חישוב השונות המצרפית של התיק•

 .בחינת השינוי הבלתי צפוי ברמת המובהקות הנדרשת•

 קל  , קיומה של מטריצת שונויות משותפות, פשטות:  יתרונות    

 .  לבצע ניתוחי רגישות                  

 אירועים, הנחת הנורמליות לא תמיד מתקיימת :חסרונות    

 .  ונכסים לא לינאריים, קיצוניים                  

 .הגישה מתאימה לתיק גדול ומפוזר היטב    :סיכום    



  גישת התרחישים ההיסטוריים

 .  מתייחסים להתפלגות בעבר. אין הנחת התפלגות•

בדיקת ערכו של התיק בהסתמך על הפוזיציה כיום ומחירים  •

 .בעבר

בחינת את הערכים הקיצוניים של ערך התיק ביחס לערך  •

 .  התיק היום

 ניתן להתמודד עם נכסים לא, אין הנחת התפלגות:  יתרונות    

 .לינאריים                  

 ,קשה לבצע ניתוחי רגישות, מאגר גדול של נתונים :חסרונות    

 .נותנת משקל רב לתוצאות מופרזות                  

 הגישה מתאימה להתפלגות לא נורמלית ולתיק עם    :סיכום      

 .נגזרים                  



 המשך -גישת התרחישים ההיסטוריים 

מיליון דולרים  1חודשים בהיקף של  3-דולר ל-פורוורד שקל•

 .מיליוני שקלים לשלם 4.3לקבל מול 

 :השווי ההוגן של הפורוורד בכל יום נתון מחושב באופן הבא•



 Forwardרווחים והפסדים יומיים מחוזה 

הפסד בכל אחד ממאת הימים האחרונים  / נחשב את הרווח•

 .  ימים 100לאור נתוני המחיר של גורמי הסיכון באותם 

 .  תצפיות 100נקבל •

צד  )נחלק את התצפיות המתקבלות מהרווח הגדול ביותר •

ונעלה אותם על  ( צד שמאל)להפסד הגדול ביותר ( ימין

 .  היסטוגרמה

נחפש את נקודת החיתוך של תצפית ההפסד החמישי  •

 .  תצפיות x 100( 100% - 95%: )משמאל לימין

 .₪ 25,089והוא  95%זהו ההפסד המרבי בהסתברות של •





 גישת התרחישים של מונטה קרלו
 . מניחה התפלגות מסויימת•

מגרילים תרחישים רבים באמצעות לוח מספרים מקריים הבנוי על  •

מתרחישים אלו גוזרים רווחים והפסדים צפויים על . אותה התפלגות

 .התיק הקיים

בוחנים את הערכים הקיצוניים של ערך התיק בדומה לגישת  •

 .התרחישים ההיסטוריים

 ,מתאימה לטיפול בסיכונים נוספים וכן למכשירים מורכבים:  יתרונות    

   .קל לבצע ניתוחי רגישות                  

 והגישה, קיים סיכון מודל, נדרשים משאבי מחשב גדולים  :חסרונות    

 (.דרושה הבנה עמוקה בסטטיסטיקה)מורכבת להסבר                   

 מתאימה לתיק מורכב כשהגורמים והפרמטרים המשפיעים    :סיכום    

 .על תשואות הנכסים בתיק ידועים                



 2' שאלה מס

 .₪מיליון  2יש לך תיק של •

עם  25א "ממנו מושקעים בתעודות סל על מדד ת 50%•

מ  "הנותרים מושקעים במק 50% -ו 1%יומית של  . ת.ס

 .0.1%עם סטיית תקן של 

מ היא "למק 25א "בין מדד ת( מקדם המתאם)הקורלציה •

0.2. 

 



 'סעיף א - 2' שאלה מס
של החלק בתיק המושקע בתעודות   VaR -מצא את ה•

באופק  , 95%ברמת ביטחון של  25א "הסל על מדד ת

 :יומי

 

 

 

 

  מעלהשעות הקרובות הסיכון שנפסיד  24-ב, קרי•

 .5% -מקטן  25א "שקל בשל שינויים במדד ת 16,500

500,160165.0

65.101.01%)95,1(
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 'סעיף ב - 2' שאלה מס
מ  "של החלק בתיק המושקע במק VaR -מצא את ה•

 :באופק יומי, 95%ברמת ביטחון של 

 

 

 

 

  מעלהשעות הקרובות הסיכון שנפסיד  24-ב, קרי•

 .5% -מקטן מ "שקל בשל שינויים במק 1,650

650,100165.0

65.1001.01%)95,1(





M
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 'סעיף ג - 2' שאלה מס
של התיק כולו ברמת ביטחון של   VaR -מצא את ה•

 :באופק יומי, 95%

 

 

 

 

 

  16,907  מעלהשעות הקרובות הסיכון שנפסיד  24-ב•

 .5% -מקטן מ "ובמק 25א "שקל בשל שינויים במדד ת

907,16016907.0

00165.00165.0220.000165.00165.0

2%)95,1(

22

,

22







M
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 'דרך א –' סעיף ד - 2' שאלה מס
של התיק כולו ברמת ביטחון של   VaR -מצא את ה•

 :ימים 10באופק של , 95%

 

 

 

 

 

  53,466 מעלבעשרת הימים הקרובים הסיכון שנפסיד •

 .5%-מקטן מ "ובמק 25א "שקל בשל שינויים במדד ת

MM

dayVaRdaysVaR PP

534667.010016907.0

10%)95,1(%)95,10(







 'דרך ב  -' סעיף ד - 2' שאלה מס
של התיק כולו ברמת ביטחון של   VaR -מצא את ה•

 :ימים 10באופק של , 95%

 

 

 

 

 

  מעלבעשרת הימים הקרובים הסיכון שנפסיד , קרי•

קטן  מ "ובמק 25א "שקל בשל שינויים במדד ת 53,466

 .5% -מ

 

  MdaysVaR

daysVaR

PPPP

P

PP

BABABABBAAP

0534667.065.11001024695.0%95,10

65.110%95,10

01024695.0

001.001.011220.0001.0101.01

2
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,

2222

















 'סעיף ה - 2' שאלה מס
של התיק כולו ברמת ביטחון של   VaR -מצא את ה•

 :באופק יומי, 99%

 

 

 

 

 

  23,875  מעלהשעות הקרובות הסיכון שנפסיד  24-ב•

 .5%-מקטן מ "ובמק 25א "שקל בשל שינויים במדד ת

 

  MdayVaR

dayVaR

P

PP

P

023875.033.201024695.0%99,1

33.2%99,1

01024695.0













 תגמול דילרים - 3' שאלה מס

 .  דילרים 2לפירמה פיננסית יש •

 .ח"ח והשני סוחר במט"האחד סוחר באג•

 .לדילר₪  100,000-הרווח הצפוי מפעילותם שווה ל•

 ?למי מהשניים רמת ביצוע גבוהה יותר•

 ?האם יש לתגמל אותם באופן שווה•

 ?כמה הון יש להקצות לשתי הפעילויות הללו•



 RAROC –תשואה להון מותאם לסיכון 

לחדר  )נגדיר מדד של תשואה להון מותאם לסיכון •

 (.עסקאות

 i    = RAROCרווח נקי מפעילות            •

 iהון כלכלי מוקצה לפעילות    

כהון שהפירמה הפיננסית צריכה  " הון כלכלי"נגדיר •

מההפסדים המקסימליים הצפויים משתי   99%לכיסוי 

 .הפעילויות



 :נגדיר את סכומי הפעילות

 (שנתית 1.5%סטיית תקן )₪ מיליון  20 –ח "סוחר אג•

 (שנתית 4%סטיית תקן )₪ מיליון  10 –ח "סוחר מט•

 .₪ 100,000כל אחד מביא לרווח של •

 

 



 'סעיף א - 3' שאלה מס

לפי רמת התשואה להון המותאמת לסיכון נדע מי מבצע  •

 .טוב יותר

, מבצע טוב יותר –גבוה יותר  RAROCמי שיש לו , קרי•

 . כי זאת תשואתו ועל כך יקבל פיצוי גבוה יותר

:  לחלק כבונוס הם יחולקו באופן הבא 24,000אם יש לי •

 .ח"לדילר האג -+/14,000-ח ו"לדילר המט -+/10,000

ברמת ביטחון  VaRכדי לחשב את ההון הכלכלי נחשב •

 .באופק שנתי 99%של 



 'סעיף ב - 3' שאלה מס

ח בטווח של "ההפסד המקסימלי הצפוי של סוחר האג•

 . ₪ 700,000שנה הוא 

 

 

ח בטווח של  "ההפסד המקסימלי הצפוי של סוחר המט•

 .₪ 932,000שנה הוא 

  000,7007.0015.033.220%99,1  MMyearVaRA

  000,932932.004.033.210%99,1  MMyearVaRB



 RAROC-נחשב את ה

ח כי יש לו "נפצה בשכר העבודה את סוחר האג•

RAROC גבוה יותר. 

 

 

 

 

 

ח גבוהה יותר מזו "תשואתו של סוחר האג, הווה אומר•

 .ח ועל כך נפצה אותו יותר"של סוחר המט

%72.10
000,932

000,100

%28.14
000,700

000,100





B

A

RAROC

RAROC



 'סעיף ג - 3' שאלה מס

גבוה יותר  VaRח כי שם יש "נקצה יותר הון למט•

 (.700,000לעומת  932,000)

זהו ההפסד המקסימלי   99%ברמת הסתברות של •

וזה יהיה גובה , ח בשנה הקרובה"הצפוי לסוחר המט

הרזרבות שעל החברה הפיננסית לשמור למקרה 

 .שכזה

כך נקצה יותר , גבוה יותר VaR-ככל שה, נסכם זאת כך•

ככרית  "לצורך הגנה או על מנת שישמש ( רזרבות)הון 

 .הנובעים מהפעילות האמורה" לספיגת הפסדים



 פוזיציות במטבעות - 4' שאלה מס

 .ט"לבנק אמריקאי יש פוזיציה בין הדולר לליש•

 (.נכס) Long -ט ב"מיליון ליש 100סכום הפוזיציה הוא •

דולר  -ט"ח ליש"סטיית התקן היומית של השינויים בשע•

 .0.654%הוא 

 .1.5$=  £ 1: ח ביום הכניסה לפוזיציה"שע•

 ?97.5%היומי ברמת ביטחון של  VaR-מהו ה•

 



 המשך - 4' שאלה מס

קרי המטבע הפונקציונאלי שלו , מדובר בבנק אמריקאי•

 .הוא דולר ועל כן נהפוך את הפוזיציה לדולרים

 

 

 

זהו ההפסד המקסימלי הצפוי ליום הקרוב בהסתברות  •

 .97.5%של 

ט ייפול  "שהערך של הליש 2.5%קיים סיכון של , כלומר•

 .ט"דולר לליש 1.4808 -מתחת ל

 

760,922,1$922760.1$

00654.096.15.1$100%5.97,1
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 המשך - 4' שאלה מס

מיליון  150 -שהפוזיציה תיפול מ 2.5%ישנו סיכון של •

 .מיליון דולר ביום הקרוב 148.08 -דולר ל

 

 

נתייחס רק לצד אחד ולא לשניהם כי אותנו מעניין רק •

 .תרד או תעלהולא  תרדהמקרה שבו הפוזיציה 

 

   4807724.1$00654.096.115.1$ 



 המשך - 4' שאלה מס

משמע שהוא לונג  , ט"הבנק האמריקאי מושקע בליש•

הוא נהנה מפיחות של הדולר ביחס , ט ושורט דולר"ליש

ט ועל כן הוא חשוף לתיסוף של הדולר ביחס "לליש

 .ט"לליש

אם סטיית התקן עולה ואנו רוצים לשמור על סיכון  •

או אז אנו פשוט  , מיליון דולר 1.922מקסימלי קבוע של 

 .מיליון דולר 150 -נקטין את הפוזיציה שלנו מתחת ל

      00654.096.1150%5.97,1 MdayVaR



 המשך - 4' שאלה מס

 2במידה ונאמר לנו כי קיימת מגבלה מקסימלית בגובה •

 :מיליון נציב

 

 

או סטיית  (  1.96 97.5%)אם רמת הביטחון משתנה •

נוכל , קבוע ברמה מסויימת VaR-תקן משתנה ונתון כי ה

 .בקלות למצוא את הפוזיציה החדשה

   00654.096.1?000,000,2  P



 המשך - 4' שאלה מס

באופק  , 99%של ברמת ביטחון של  VaR -מצא את ה•

 :יומי

 

 

 

ההפסד היומי יהיה , שביום הקרוב 1%ישנו סיכון של •

 .מיליון דולר 2.28-גבוה מ

שההפסד היומי לא יהיה גבוה         99%יש סיכוי של •

 .מיליון דולר 2.28-מ

 

 

730,285,2$28573.2$

00654.033.2150$%99,1





M

MdayVaRP



 5' שאלה מס

נניח כי חברה אמריקאית מחזיקה את הפוזיציה הבין •

 (.כנכס)ט בלונג "מיליון ליש 100מטבעית של 

ח ממשלתיות אנגליות עם משך "הפוזיציה היא בצורת אג•

 .שנים 10של ( Duration, מ"מח)חיים ממוצע 

 .מיליון דולר 150שווי הפוזיציה הוא •

 .0.654%ח היא "סטיית התקן של שע•

 .0.75%סטיית התקן של הריבית היא •

ח והריבית היא "השונות המשותפת של השע•

0.00171675%- . 

 (.סטיות תקן 1.96) 97.5%רמת המובהקות היא •



ים  -VaR-הכולל יהיה נמוך יותר מחיבור שני ה VaR-ה•

 .שלהם הוא שלילי -משום שה, יחדיו

 .שווה לסכום של שניהםהכולל  VaR-ה  =  1אם •

 .קטן מהסכום של שניהםהכולל   VaR-ה  <  1אם •

•PA   מייצג במקרה דנן שלפנינו את גודל הפוזיציה ולא את

 .ההסתברות שלה

   

 
35.0

00654.00075.0

0000171675.0,

,2

,

222
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 המשך - 5' שאלה מס



ח  "ח הנמצא בסיכון שע"הכולל של תיק האג VaR -ה•
, 97.5%ברמת ביטחון של , וסיכון ריבית עם פיזור

 :באופק יומי הוא

 

 

 

 

 

 

   מעלהשעות הקרובות הסיכון שנפסיד  24-ב•

ח וריבית  "מיליון דולר בשל התממשות סיכוני שע 2.364   
 .2.5% -מקטן 

MdayVaR

dayVaR

MMdayVaR

MMdayVaR

VaRVaRVaRVaRVaR

P

P

B

A

BABABAP

364.2$%)5.97,1(

922.1205.2)35.0(2922.1205.2%)5.97,1(

922.1$00654.096.1150$%)5.97,1(

205.2$0075.096.1150$%)5.97,1(

2

22

,

22
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