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 מבוא

 Monteבמצגת זו נעסוק במידול שערי חליפין באמצעות שיטת•
Carlo. 

הנה שיטה אלגוריתמית לפתרון בעיות  Monte Carlo שיטת •
במספר רב  , חישוביות באמצעות הרצת פרמטרים סטוכסטיים

של מצבי עולם וביצוע חישובים על התרחישים השונים אשר 
 .התקבלו

שימוש בשיטה זו נהוג במקרים בהם אין אפשרות דטרמיניסטית  •
 .למדל את מושא המחקר

הינה טכניקה מורכבת המבוססת על   MCיש לציין כי סימולציית •
 .הבנה עמוקה בהסתברות וסטטיסטיקה
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 סטטיסטיקה וסימולציה, הסתברות

נזכיר כי הסתברות כרוכה ביצירת משתנים מקריים מתוך  •
בעוד שסטטיסטיקה עוסקת באמידת  , התפלגויות ידועות

  -ו Skewness, שונות, תוחלת: כגון)פרמטרים של התפלגות 
Kurtosis )מתוך נתונים בפועל. 

הלא  , לאחר אמידת ההתפלגויות אנו יכולים לעבור לשלב הבא•
 .הוא הרצת סימולציות של משתנים מקריים לצרכי ניהול סיכונים

והן  ( MC)סימולציות אלה נקראות סימולציות מונטה קרלו •
מנהלי סיכונים  , מצויות בשימוש רב בקרב מהנדסים פיננסיים

 .  ומעריכי שווי
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 סטטיסטיקה וסימולציה, הסתברות

משתמשים בסימולציות אלו לצרכי קביעת  , למשל, מעריכי שווי•
שווי הוגן של מכשירים פיננסיים מורכבים בעוד שמנהלי סיכונים  
משתמשים בסימולציות אלו לצרכי בניית ההתפלגויות של תיקי  
השקעות אשר הינם מורכבים מדי בכדי להיות ממודלים בצורה  

 .אנליטית
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 Monte Carloמודל 

מבוסס סדרות סימולציית משתני החלטה   Monte Carloמודל •

המבוססים על סטיות  , (אלפי איטרציות)סטטיסטיים סטוכסטיים 

קריטיים  ( Variable Factors)תקן ותוחלת משתני החלטה 

על ידי חישוב איטרטיבי לשווי המכשיר הפיננסי המורכב  , במודל

 .  למצבי טבע ותרחישים שונים

מודל זה משמש לשם בחינת התפלגות התוצאות ביחס לשונות  •

ותוחלת משתנים פרוספקטיביים קריטיים לתוצאות הערכת  

 .השווי וביחס לביצועים רטרוספקטיביים של נכס הבסיס

שיטות סימולציה הינן גמישות והפכו קלות ליישום עם  •

 .  המחשוב בתחום ההתקדמות הטכנולוגית
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 חסרונותיהן של שיטות הסימולציה

 .אין להמעיט בחסרונותיהן של שיטות הסימולציה, עם זאת•

הרי שתוצאותיהן תלויות  , למרות היותן טכניקות אלגנטיות•

 .  במידה רבה בהנחות המודל

תלויות במידה   הסימולציה תוצאות ,שלהם בזכות האלגנטיות•

הפרמטרים  , ההתפלגות צורת :המודל כגון בהנחות רבה

 .ופונקציית התמחור

צריך להיות מודעים היטב להשפעה   מנהלי הסיכונים, לפיכך•

 .   שיכולות להיות להנחות מוטעות על התוצאות
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 תהליכים מרקוביים

משתנים מקריים מלאכותיים   ביצירת כרוכות כאמור סימולציות•

 .בתיק ההשקעות גורמי הסיכון דומות לאלה של בעלי תכונות

תשואות   ,שערי חליפין, גורמי סיכון אלה כוללים מחירי מניות•

 .  וכן מחירי סחורות ח"ומחירי אג

מחיריהם של נכסים פיננסיים מציגים דפוס של , יעילים בשווקים•

 (.Random Walk)הילוך מקרי 

מרקובי   אלה עוקבים תהליך מקובל להניח כי מחירים ,ליתר דיוק•

(Markov Process) ,אשר אינו   מסוים סטוכסטי תהליך שהוא

 .  תלוי בהיסטוריה שלו
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 תהליכים מרקוביים

התפלגות המחירים העתידיים נשענת על המחיר הנוכחי   -לאמור•

 .בלבד ועל כן העבר אינו רלוונטי

 :התהליכים הבאים 3 -מ תהליכים מרקוביים בנויים•

 ;תהליך וינר1.

 ;תהליך וינר כללי2.

 .תהליך איטו3.
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   (Wiener Process)וינר  תהליך

נמדד במרווח   שהשינוי בו, Dzתהליך וינר מתאר את המשתנה  •

הזמן כך שהתוחלת שלו היא אפס והשונות פרופורציונלית                 

 :Dt -ל

 

 

אזי ניתן לכתוב  , N(0,1)נורמלי סטנדרטי  הוא משתנה e אם •

 :-זאת גם כ

 

 

 .איננה תלויה בזמן Dzהתוספת , בנוסף•

 tNz DD ,0

tz DD e
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 Generalized)וינר כללי  תהליך

Wiener Process)   

הבנוי מתהליך וינר  , Dxתהליך וינר כללי מתאר את המשתנה •

 :bליחידת זמן ותנודתיות של  aקבועה של ( trend)עם מגמה 

 

 

שהוא למעשה תהליך  , Martingale -ספציפי הוא ה מקרה•

מה שמוביל  ( a = 0קרי , Zero Drift)סטוכסטי עם אפס סחיפה 

 .  E(Dx) = 0 -ל

הציפיות הן שהמחיר העתידי שווה  , זוהי הנחה נוחה לפיה•

 .למחיר הנוכחי

zbtax DDD

  0xxE T 
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 (process Itô's)איטו  תהליך

כללי אשר הן המגמה שלו והן   וינר תהליך איטו מתאר תהליך•

התנודתיות שלו תלויות הן בערך הנוכחי של נכס הבסיס והן  

 :בזמן

 

 

היות וההתפלגות תלויה רק בערכו   מרקובי זהו למעשה תהליך•

 .כמו גם בזמן, xהנוכחי של המשתנה המקרי 

 .החידוש בתהליך זה הוא שהוא מפולג נורמלית•

 

 

 

 

    ztxbttxax DDD ,,
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תנועה בראונית גיאומטרית  

((Geometric Brownian Motion 

נשאלת השאלה מדוע מנהלי סיכונים צריכים לגדר חשיפות  •

 ?  מטבעיות

אחת הטענות הבסיסיות של מנהלי סיכונים הינה שאיש אינו יכול  •

ומכאן שהם  , לחזות את השינויים העתידיים בשערי החליפין

ח נוכחית כדאי להם  "מתקשים מאד לקבוע האם ברמת שע

או מפני ייסוף שעלול  )בכלל לגדר מפני פיחות שעלול להתרחש 

 .  ואולי לפיכך עדיף שלא לפעול( להתרחש

איש הרי אינו יודע מה יהיה בעתיד והעבר אינו מלמד דבר על  •

 .  שערי החליפין שיתממשו מעתה והלאה
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תנועה בראונית גיאומטרית  

((Geometric Brownian Motion 

אחת מאבני היסוד של תורת המימון היא הנחה  , ואכן•
שקובעת שהשערים  ( שאינה נתונה לשינוי)פונדמנטלית 

"  חוסר הזיכרון"הנוכחיים בשוק סובלים מתכונת 
(memoryless )  ואין הם יכולים לפיכך להיות מושפעים משערי

 . עבר
 .  העבר אינו מלמד דבר על העתיד, משמע•
לתמחור  " בלק אנד שולס"במודל , זוהי הנחת בסיס למשל•

 .  אופציות
או  , נניח שטענה זו נכונה וכי לא ניתן לדעת אם הדולר מחר•

בעוד שבוע או בעוד חודש או בזמן כלשהו בעתיד יהיה גבוה  
אותו שער  , דולר-ח הנוכחי של השקל"יותר או נמוך יותר משע

 ".  ספוט"הנקרא שער ה
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תנועה בראונית גיאומטרית  

((Geometric Brownian Motion 

 .  בואו לרגע ולא נניח לאותם מנהלי סיכונים הטוענים כך•
שקיימת הסתברות  , הרי למעשה הם אומרים או מניחים לפיכך•

מהיום יהיה גבוה יותר   tדולר בעוד זמן  -ח שקל"ששע 50%של 
 50%משער הספוט הנוכחי ובאותה מידה בהסתברות של 

מהיום יהיה נמוך יותר   tששער החליפין שקל דולר בעוד זמן  
 .  משער הספוט הנוכחי

"  פאלי"או " עץ", למעשה זוהי הנחה הזהה לזו של הטלת מטבע•
 (.  והרי במטבעות אנו עוסקים)

כמובן שיש לכאורה טיעון נוסף שאותו ניתן לטעון והוא ששער  •
אך אנו נתעלם   tהחליפין יהיה בדיוק באותו מקום בעוד זמן 

מטיעון זה ונחזק את התעלמותנו בהנחה נוספת של תורת  
 . Brownian motionהמימון שקרויה 
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תנועה בראונית גיאומטרית  

((Geometric Brownian Motion 

•Brownian motion   הינה הנחה תועלתנית ששערים הינם בעלי
"  הילוך מקרי)"תנודתיות מתמדת שמורכבת משינויים אקראיים 

Random walk) , סחיפה"בתוספת "Drift ,שערי  , משמע
חליפין או מחירי מניות אינם נשארים אף פעם במקום אלא הם  

 .  נעים ונדים כל הזמן
אנו  , אם ניכנס לרגע לנעליים של אותם מנהלי כספים, כעת•

דולר הוא הטלת מטבע עץ או  -מניחים שהעתיד בשוק השקל
 .  פאלי

בעיה מרכזית בטיעון זה קשורה לפרמטר אמפירי חשוב ביותר  •
דולר  -וידוע מאוד שהתנהגות השערים על פני זמן בשוק השקל

-אחרים הינה בצורת התפלגות לוג( אינדקס)או ברוב מדדי שוק 
 (.  נניח בצורת פעמון)נורמלית 
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תנועה בראונית גיאומטרית  

((Geometric Brownian Motion 

כמובן שתופעה זו מסבכת את הבעיה מכיוון שהיא מניחה  •
כאשר , על כל שער שהוא" ליפול"הסתברויות שונות 

שהינו  , ההסתברויות הצפופות ביותר מרוכזות באזור המרכז
בהנחה שההתפלגות הינה סימטרית  )כ שער הספוט "בד

ולצערנו ההתפלגויות הנורמליות בשווקים פעמים רבות אינן  
 (.  סימטריות

למעשה במצגת זו אני בא וטוען שבשוקי המניות והמטבעות  •
שער עתידי  : שני מצבי עולם, משמע)ההתפלגות אינה בינומית 

גבוה יותר מהשער הנוכחי או שער עתידי נמוך יותר מהשער  
ושלא מדובר בעולם של הטלות  ( שני מצבי עולם בלבד -הנוכחי 

מטבע שההסתברות שייפול על כל צד הינה זהה  )מטבע הוגן 
 !!!  נורמלית-אלא התפלגות לוג, (לכל צד 50%, לחלוטין
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תנועה בראונית גיאומטרית  

((Geometric Brownian Motion 

איטו הוא תנועה בראונית גיאומטרית   דוגמה ספציפית לתהליך•
(GBM)  המתואר עבור המשתנהS כדלקמן: 

 
 
והן התנודתיות  ( trend)היות והן המגמה  גיאומטרי התהליך הוא•

 .  Sהינן פרופורציונאליות לרמת הערך הנוכחי של 
עבורם מתברר כי שיעורי  , הוא הדין במקרה של שערי חליפין•

,  התשואות  הינם יותר סטציונריים מההחזרים במונחים כספיים
DS  . 

 .  זהו גם המקרה עבור מחירי מניות•

zStSS DDD 



  

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

תנועה בראונית גיאומטרית  

((Geometric Brownian Motion 

בהתעלם  , מייצג את שיעור התשואה להון בלבד DS/S -היות ו•
מייצג את שיעור התשואה הכולל על    ,מתשלומי הדיבידנד

או תשואת הדיבידנד  , הנכס בניכוי שיעור תשלום ההכנסה
 .במקרה של מניות

 
 
 

 

 

 

 



  

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

התהליך שעוקב שער החליפין : 1דוגמא 

 דולר-שקל

יש תוחלת תשואה צפויה של , דולר-נניח כי לשער החליפין שקל•

וריבית דולרית של   1.50%נניח ריבית שקלית של )לשנה  1%

צפויה של ( סטיית תקן בחישוב שנתי, קרי)ותנודתיות ( 0.50%

7%.  

מהו  , ח לדולר"ש 3.5802אם שער החילפין הנוכחי הוא •

?  התהליך עבור השינוי בשער החליפין במשך השבוע הקרוב

 :דולר הוא-התהליך עבור שער החליפין שקל
 
 
 

 

 

 

 

  USDNIS rrttSS DDD e ,



  

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

התהליך שעוקב שער החליפין : 1דוגמא 

 דולר-שקל

כעיקרון עלינו להגריל תרחישים רבים באמצעות לוח מספרים  •

 .מקריים הבנוי על התפלגות נורמלית

  .נורמלית סטנדרטית הגרלה מתוך התפלגות/כדגימהe נסמן •

  או, הזמן הוא שבוע אחד מרווח אם•

      

 התוחלת היא     

      

 והתנודתיות היא       

 

 :התהליך הוא•

 
 
 
 

 

 

 

 

01923.0521 Dt

000192.001923.001.0 Dt

009707.001923.007.0 Dt

 eD 009707.0000192.05802.3S
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 התהליך שעוקב מחיר המניה: 1דוגמא 

ח לדולר  "ש 3.5802כאשר שער החליפין ההתחלתי הוא כאמור •

 :-אנו מקבלים ש
 

 

 

 

 

e03475.00006.0 DS
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תנועה בראונית גיאומטרית  

((Geometric Brownian Motion 

הבסיס   תהליך כי הוא מהווה את חשוב במיוחד מודל זה•

  ".בלק אנד שולס" נוסחת של

המאפיין העיקרי של התפלגות זו הוא העובדה שהתנודתיות  •

מבטיח ששער   מה שלמעשה, S -הינה פרופורציונאלית ל

  .חיובי החליפין יישאר

מה  , גם השונות שלו יורדת, כאשר שער החליפין יורד ,ואכן•

תנודה גדולה שתדחוף את  שהופך את זה לבלתי סביר לחוות

 .ששער החליפין לערכים שליליים

מפולג   dS/S = d ln(S) -המודל הזה היא ש היות והמגבלה של•

 .נורמלית-מפולג לוג S -הרי ש, נורמלית
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תנועה בראונית גיאומטרית  

((Geometric Brownian Motion 

 T− t = tשעל פני מרווח הזמן  ,מצביע על כך תהליך זה•

 :הסופי מפולג כדלקמן המחיר הלוגריתם של

 

 

 

 .הוא משתנה נורמלי סטנדרטי eכאשר  •

      ett  2lnln 2

tT SS
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התהליך שעוקב שער החליפין : 2דוגמא 

 דולר-שקל

 נניח שהמחיר בעוד שבוע נתון על ידי הנוסחה•

 
 

 

 

לשנה ותנודתיות   1%יש תוחלת תשואה צפויה של  R -כאשר ל•

  .7%צפויה של 

 .Sעבור  95%סמך ברמת ביטחון של -נבנה רווח בר•

הנגזרות הנורמלית סטנדרטית המתאימה לרמת ביטחון של  •

 .  αMAX = 1.96 -ו αMIN = −1.96הן  95%

 .בכל זנב 2.5% יש לנו, במילים אחרות•

 RS exp5802.3
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התהליך שעוקב שער החליפין : 2דוגמא 

 דולר-שקל

 :הן Rעבור  95%הגבולות של רמת ביטחון של •

 

 

 

דולר בעוד שבוע  -ומכאן אנו מקבלים ששער החיליפין שקל•

 מהיום נע בין  

 לבין     

 

0192.0009707.096.1000192.096.1

0188.0009707.096.1000192.096.1

DD

DD

ttR

ttR

MAX

MIN





  5135.30188.0exp5802.3 MINS

  6496.30192.0exp5802.3 MAXS
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נורמלית טובה יותר  -האם התפלגות לוג

 ?מהתפלגות נורמלית

?  נורמלית טובה יותר מהתפלגות נורמלית-האם התפלגות לוג•

 .זה תלוי באופק הזמן שנלקח בחישוב

הרי שאין כל , כך למשל אם אופק הזמן הוא יום אחד בלבד•

היות ולא  , נורמלית להתפלגות נורמלית-הבדל בין התפלגות לוג

בהינתן  , סביר ששער החליפין פול מתחת לאפס ביום אחד

 .שיעורי תנודתיות טיפוסיים

הרי שכל אחת  , אם אופק ההיוון נמדד בשנים, מאידך•

-היות וההתפלגות הלוג, מההתפלגויות תביא לתוצאה שונה

שכן היא מונעת משערי החליפין  , נורמלית הינה יותר מציאותית

 .להפוך לשליליים
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 תהליך הסימולציה

מתקרבים לתהליך באמצעות צעדים קטנים  , בסימולציות•

 :המפולגים נורמלית עם תוחלת ושונות כדלקמן

 

 

 

עבור שער  ( מסלול לדמות, קרי)במטרה ליצור סימולציה •

 St משער החליפין הנוכחי אנחנו מתחילים, S החליפין העתידי

 ,eבלתי תלויים   משתנים נורמלים סטנדרטים רצף של ויוצרים

  . i = 1, 2, . . . , nעבור  

 ttN
S

S
DD

D 2,
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 תהליך הסימולציה

 :כדלקמן St+1נבנה את שער החליפין , לאחר מכן•

 
 

 

 

 

 :כדלקמן St+2שער החליפין הבא שאנו בונים הוא •

 
 

 

 

 

כאשר בנקודה זו                , המטרה לאופק עד שנגיע וכן הלאה•

St+n = ST נורמלית-כבר מפולג לוג. 

 

 

 ttSSS ttt DD 11 e

 ttSSS ttt DD  2112 e
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 תהליך הסימולציה

 .עשרות אלפי פעמים ניתן לחזור על ניסוי זה•
 .את מספר ההרצות או הניסויים המקריים Kנגדיר באמצעות •
Skכאשר כל אחד מהניסויים מביא לערך סופי עתידי •

T.  
 .  STהתפלגות של שערי חליפין עתידיים  זה יוצר•
 .ההתפלגות חייבת להיות נורמלית, n = 1בצעד אחד בלבד •
הרי שההתפלגות נוטה  , הולך וגדל nככל שמספר הצעדים  •

 .נורמלית-להתפלגות לוג
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 חסרונות המודל

הרי  , למידול שערי חליפין מאוד למרות שמודל זה שימושי•

 .שלמודל זה ישנם גם חסרונות

מפולגות   שערי החליפין( שינויי) המודל מניח כי תוספות•

אך בפועל ניתן לראות כי להתפלגות שינויי שערי  , נורמלית

 .עבים יותר מאשר להתפלגות הנורמלית" זנבות"החליפין יש 

אך בפועל  , עוד מניח המודל כי שונות התשואות אינה קבועה•

 .   ניתן לראות כי שונות התשואות משתנה על פני זמן
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 חסרונות המודל

  Dt( הקצרצר)כאשר מרווח הזמן האינפיניטסימלי  ,בנוסף•

 .מתכווצת σtהקצרה  גם התנודתיות ,מתכווץ

נפילות גדולות בשער החליפין אינן   משמעות הדבר היא כי•

אך במציאות  , מרווחי זמן קצרים על פני יכולות להופיע

 .מחירי סחורות כמו, בדידות קפיצות חווים מסוימים נכסים

יש צורך לשנות את התהליך הסטוכסטי לתהליך  , לפיכך•

על מנת ( Jump-Diffusion)סטוכסטי הכולל דיפוזיית קפיצות 

 .שזה יתאים לתצפיות שכאלה
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40, Question 03-FRM 

• In the geometric Brown motion process for a 
variable S, 

I. S is normally distributed. 
II. dln(S) is normally distributed. 
III.    dS/S is normally distributed. 
IV.    S is lognormally distributed. 
 
a. I only 
b. II, III, and IV 
c. IV only 
d. III and IV 
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40, Answer 03-FRM 

b.  Both dS/S or dln(S) are normally distributed. As a 

      result, S is lognormally distributed.  

      The only incorrect answer is (I). 
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126, Question 02-FRM 

• Consider that a stock price S that follows a geometric 

Brownian motion dS = aSdt + bSdz, with b strictly 

positive. Which of the following statements is false? 

 

a. If the drift a is positive, the price one year from now 

will be above today’s price. 

b. The instantaneous rate of return on the stock follows 

a normal distribution. 

c. The stock price S follows a lognormal distribution. 

d. This model does not impose mean reversion. 
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126, Answer 02-FRM 

a.  All the statements are correct except a), which is too 

      strong. 

      The expected price is higher than today’s price but  

       certainly not the price in all states of the world. 
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18, Question 99-FRM 

• If S1 follows a geometric Brownian motion and S2 

follows a geometric Brownian motion, which of the 

following is true? 

 

a. ln(S1 + S2) is normally distributed. 

b. S1 × S2 is lognormally distributed. 

c. S1 × S2 is normally distributed. 

d. S1 + S2 is normally distributed. 
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18, Answer 99-FRM 

b.  Both S1 and S2 are lognormally distributed since 

      dln(S1) and dln(S2) are normally distributed.  

      Since the logarithm of S1 × S2 is equal to the sum of 

      the logs, it is also normally distributed.  

      Hence, the variable S1 × S2 is lognormally 

      distributed. 
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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 ניתן  , המסלול של שער חליפין הוא סטוכסטי באופיו, לדוגמא•

לחזות בצורה מהימנה את מסלול שיעורי הריביות בוודאות  

אפילו עם סט מוגדר מראש של נתונים כגון שיעור  )כלשהי 

 (.  שיעור הריבית הזרה או תנודתיות, הריבית המקומית

התפתחות שערי החליפין לאורך זמן מגולמת בתהליך  , עם זאת•

 .  המייצר את שערי החליפין 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 שערי החליפין 

ומהם אנו מסיקים לגבי המסלולים הפוטנציאליים  , סימולציות אלו

של שער החליפין האמיתי בהינתן אופיו והפרמטרים של 

-Time)התהליך הסטוכסטי המשמש ליצירת סדרות עתיות 

Series .) 
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 תנועה בראונית –הילוך מקרי : לסיכום
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 תנועה בראונית –הילוך מקרי : לסיכום

 כאשר  , נניח תהליך•

 

 

 כאשר נקודת הפתיחה היא, הוא רציף  Xtאם ורק אם       

 

 

 

 או 1מפולג נורמלית עם תוחלת אפס ושונות של  Xכאשר      

 0:  tXX t

00 X

 1,0NX 
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 תנועה בראונית –הילוך מקרי : לסיכום

וכאשר כל תוספת בזמן בלתי תלויה בכל אחת מהתוספות  •

הקודמות האחרות והיא בעצמה מפולגת נורמלית עם תוחלת  

  -כך ש, tאפס ושונות 

 

 

 התהליך  , אזי•

 

 

 הוא פרמטר  aכאשר , מקיים תנועה בראונית גיאומטרית     

   -ו, היא מדד התנודתיות , הסחיפה     

 1,0NXX tat 

XdZXdtdX a 

dtdZ te
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 תנועה בראונית –הילוך מקרי : לסיכום

 :כך ש•

 
 

 .מפולגים נורמלית dX -ו Xאו  •

 -כך ש tבכל זמן  Xאזי התוחלת של  , X(0= ) 0, אם בזמן אפס•

 

 
 

 :  היא tבזמן  Xוהשונות של התהליך         

 ,ln N
X

dX










   teXtXE a
0

    1
2

22

0  teeXtXV t a
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 תנועה בראונית –הילוך מקרי : לסיכום

אזי התוחלת  , aבמקרה הרציף כאשר קיים פרמטר סחיפה •

 :-הופכת ל

 
 

   

 a
a




















r
X

dteXdtetXE trrt 0

0

0

0
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 דיפוזיית קפיצות  : לסיכום
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 דיפוזיית קפיצות  : לסיכום

ויוזמות מחקר ופיתוח בדרך כלל  ( Start-Up)מיזמי הזנק •

 (.jump-diffusion)מקיימים תהליך הכולל דיפוזיית קפיצות 

פעילויות עסקיות עשויות להיות בסטאטוס קו למשך מספר •

ואז מוצר או יוזמה הופכים להיות מוצלחים  , חודשים או שנים

 .ביותר וממריאים

של מניות היא דוגמה מצויינת לתהליך  ( IPO)הנפקה לציבור •

 .זה

בהנחה שההסתברות של הקפיצות מקיימת התפלגות  •

 יש לנו תהליך  , פואסונית

   dqtXgdttXfdX ,, 
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 דיפוזיית קפיצות  : לסיכום

 ידועות כאשר תהליך ההסתברות הוא    g -ו fכאשר הפונקציות •

 

 












XdtXPwith

dtXPwith

dq
1

10 
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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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