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 להקטנת שונותפרוצדורות . 1

אז , אם מריצים סימולציה באופן שהסברנו במצגת הקודמת•

למעשה יש להריץ מספר גדול מאוד של ניסויים על מנת לאמוד את 

f ברמת דיוק סבירה. 

ל יקרה מאוד במונחים של זמן  "הבעיה היא שהפרוצדורה הנ•

 .חישוב

נבחן מספר פרוצדורות להקטנת שונות שיכולות להוביל , במצגת זו•

 .לחיסכון דרמטי בזמן החישוב
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 טכניקת המשתנה הנגדי. 2

ניסוי סימולציה כרוך בחישוב שני , בטכניקת המשתנה הנגדי•

 .ערכים עבור הנגזר

 .מחושב בדרך הרגילה f1הערך הראשון •

מחושב על ידי שינוי הסימן של כל הדגימות   f2הערך השני •

 .האקראיות מתוך התפלגויות נורמליות סטנדרטיות

הוא  e-אז , f1הוא הדגימה האקראית המשמשת לחישוב   eאם •

 .  f2הדגימה האקראית המתאימה המשמשת לחישוב  

ערך המדגם של הנגזר המחושב מתוך ניסוי סימולציה הינו •

 .f2 -ו f1הממוצע של 
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 טכניקת המשתנה הנגדי. 2

, זה עובד מצויין מאחר וכאשר ערך אחד הוא מעל לשווי האמיתי•

 .ולהיפך, הרי שהערך האחר נוטה להיות מתחת לשווי האמיתי

 : f2 -ו f1את הממוצע של       -נסמן ב•

 

 .ים     -כאשר האמד האחרון לשווי הנגזר הינו הממוצע של ה•

הוא מספר ניסויי   M -ו, ים    -אם      היא סטיית התקן של ה•

אזי טעות  , (המספר של זוגות הערכים שחושבו, קרי)הסימולציה 

 :התקן של האמד הינה
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 טכניקת המשתנה הנגדי. 2

ל הינה הרבה יותר קטנה מטעות התקן  "טעות התקן הנ, בדרך כלל•

 .ניסויי סימולציה 2Mהמחושבת באמצעות 
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 טכניקת מימד השליטה. 2

שיטה להשגת אמידה טובה יותר של סטיית התקן המשתמעת •

הגלומה באופציה מושתתת על שיטת טכניקת מימד השליטה 

(control variate technique.) 

מעריכים באמצעות עץ בינומי את שווייה  ( 1998)ון הל ואלן ווייט 'ג•

ואת שווייה ההוגן של אופציה , fAאמריקאית  Putההוגן של אופציה 

Put אירופאית מקבילה ,fE. 

  Putאת שווייה ההוגן של אופציה מחשבים ווייט  הל, בנוסף•

 .fB&S: שולס-אירופית לפי מודל בלק

האירופית   Put -הם מניחים כי שגיאת העץ בתמחור אופציית ה•

 .האמריקאית Put -תמחור אופציית השגיאת העץ בשווה ל



  

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

 טכניקת מימד השליטה. 2

 :כך מתקבל אמד לשווייה ההוגן של האופציה האמריקאית•

 
 

זו הייתה דוגמה אחת לטכניקת מימד השליטה בקשר לשימוש  •

 .בעצים להערכת שווי אופציות אמריקאיות

 -ו A, טכניקת מימד השליטה ישימה כאשר ישנם שני נגזרים דומים•

B. 

 .הינו הנגזר שאת שוויו רוצים להעריך Aנגזר •

יש פתרון   Bלנגזר , Aאך להבדיל מנגזר  Aדומה לנגזר  Bנגזר •

 .אנליטי זמין

 

 

ESBA fff  &
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 טכניקת מימד השליטה. 2

שתי הסימולציות משתמשות באותם זרמי מספרים מקריים ובאותו •

 .והן מורצות במקביל Dt -ה

עבור שוויו  f*A -הסימולציה הראשונה משמשת לקבלת אמד ל•

 .Aההוגן של 

עבור שוויו ההוגן  f*B -הסימולציה השנייה משמשת לקבלת אמד ל•

 .Bשל 

מתקבל מהנוסחה   Aעבור שוויו ההוגן של  fAואז אמד טוב יותר •

 .הבאה

BBAA ffff  **
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 טכניקת מימד השליטה. 2

 .המחושב בצורה אנליטית Bהינו שוויו האמיתי של  fB כאשר•

ון הל ואלן ווייט מספקים דוגמה לשימוש בטכניקת מימד השליטה  'ג•

,  קרי)כאשר מעריכים את ההשפעה של סטיית תקן סטוכסטית 

על מחירה של אופציית  ( לא וודאי/סטיית תקן בעלת אופי משתנה

Call אירופאית. 

  B -הוא האופציה בהנחת סטיית תקן סטוכסטית ו A, במקרה זה•

 .היא האופציה בהנחת סטיית תקן קבועה
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 דגימת חשיבות. 3

 .דגימת חשיבות מוסברת הכי טוב באמצעות דוגמה•

אירופאית  Callנניח שאנחנו רוצים לחשב את מחיר של אופציית •

 .Tומשך חיים  Kעם מחיר מימוש " עמוק מחוץ לכסף"הנמצאת 

,  בדרך הרגילה Tאם נדגום ערכים עבור מחיר נכס הבסיס בזמן •

 .מ אפס"נקבל שמרבית המסלולים מובילים לתז

היות והמסלולים שמובילים , זה למעשה בזבוז של זמן חישוב•

מ אפס תורמים מעט מאוד לקביעת שווייה ההוגן של "לתז

 .האופציה

רק  , קרי, אנחנו מנסים לבחור רק את המסלולים החשובים, לפיכך•

 .במועד הפקיעה Kאת המסלולים שבהם מחיר המניה הינו מעל 
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 דגימת חשיבות. 3

השולית  )הינה פונקציית ההתפלגות הלא מותנית  F -נניח ש•

הינה ההסתברות שמחיר  q -ו Tעבור מחיר המניה בזמן ( והרגילה

 .והיא ידועה באופן אנליטי, במועד הפקיעה K -המניה יהיה גבוה מ

הינה פונקציית ההתפלגות של מחיר המניה   G = F / qאז •

 .K -המותנית בכך שמחיר המניה יהיה גבוה מ

 .Fבמקום  Gאנחנו דוגמים מתוך , על מנת ליישם דגימת חשיבות•

 .q -מ המהוון מוכפל ב"האמד לשווי האופציה הינו ממוצע התז•
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 דגימה מרובדת. 4

על פי רוב דגימת ערכים מייצגים במקום ערכים אקראיים מתוך  •

 .התפלגות כלשהי נותנת רמת דיוק גבוהה יותר

 .דגימה מרובדת הינה דרך לעשות זאת•

 .דגימות מתוך התפלגות כלשהי 1000נניח שאנחנו רוצים לקחת •

אינטרוולים שווים ונבחר   1000 -אנחנו נחלק את ההתפלגות ל•

עבור כל אחד  ( בדרך כלל התוחלת או החציון)ערך מייצג 

 .מהאינטרוולים
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 דגימה מרובדת. 4

  nבמקרה של התפלגות נורמלית סטנדרטית כאשר ישנם •

אנחנו יכולים לחשב את הערך המייצג עבור האינטרוול , אינטרוולים

 :כדלקמן i -ה

 

 

הינו ההתפלגות הנורמלית המצטברת ההופכית  N-1כאשר •

מכניסים את צפיפות ההסתברות ומקבלים את מספר  , כלומר)

 (.סטיות התקן המתאים לאותה צפיפות ההסתברות








 

n

i
N

5.01
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 דגימה מרובדת. 4

הערכים המייצגים המתאימים עבור ארבעת  , n=4כאשר , לדוגמה•

, N ,(0.375)1-N ,(0.625)1-N-1(0.125)האינטרוולים הם 

(0.875)1-N  . 

 -באמצעות פונקציית ה N-1ניתן לחשב את הפונקציה •

NORMSINV ב- EXCEL. 
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 השוואת מומנטים. 5

השוואת מומנטים כרוכה בהתאמת הדגימות שנלקחו מתוך •

,  (התוחלת)התפלגות נורמלית סטנדרטית כך שהמומנט הראשון 

ואולי גם מומנטים  , (השונות או סטיית התקן)המומנט השני 

(  כך שיהיו שווים)יותאמו ( סימטריה וגבנוניות-א)גבוהים יותר 

 .למומנטים של ההתפלגות האמיתית

וסטיית  0נניח שאנו דוגמים מתוך התפלגות נורמלית עם תוחלת •

על מנת לחשב את השינוי בערכו של משתנה מסוים על פני   1תקן 

 .תקופת זמן מסויימת

 ei (n  ≥i  ≥1.)נניח שהדגימות הן  •
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 השוואת מומנטים. 5

נחשב את תוחלת  , על מנת להשוות את שני המומנטים הראשונים•

 .s, ואת סטיית התקן של הדגימות, m, הדגימות

 :-כe*i (n  ≥i  ≥1 )לאחר מכן נגדיר את הדגימות המותאמות  •

 

 
 

וסטיית תקן נכונה  0לדגימות מותאמות אלו יש תוחלת נכונה של •

 .1.0של 

 .נשתמש בדגימות המותאמות עבור כל החישובים•

 

 

s

mi
i



e
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 השוואת מומנטים. 5

אך עשויה להוביל לבעיות  , השוואת מומנטים חוסכת זמן חישוב•

של זיכרון המעבד היות וכל מספר שנדגם חייב להיות מאוחסן עד 

 .לסוף הסימולציה

השוואת מומנטים נקראת לעיתים דגימה חוזרת ריבועית  •

(quadratic resampling.) 

השוואת מומנטים משמשת לעיתים קרובות בהקשר של טכניקת  •

 .המשתנה הנגדי

-מאחר וטכניקת המשתנה הנגדי משווה את כל המומנטים האי•

המטרה של השוואת מומנטים הופכת למעשה להשוואת  , זוגיים

 .המומנט השני ואולי גם המומנט הרביעי
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-שימוש ברצפים קוואזי. 6

 אקראיים
הינו רצף  ( התאמה נמוכה-נקרא גם רצף אי)אקראי -רצף קוואזי•

 .של דגימות מייצגות מתוך התפלגות כלשהי

אקראיים מופיעים אצל  -תיאורים בדבר השימוש ברצפים קוואזי•

 .רטקליף ואצל פרס ואחרים-בראדרטון

הם גורמים לכך , אקראיים יש תכונה רצויה לפיה-לרצפים קוואזי•

   -במקום ל M/1 -שטעות התקן של האמד תהיה פרופורציונלית ל

 .  הינו גודל המדגם Mכאשר          

 .אקראית דומה לדגימה מרובדת-דגימה קוואזי•

 .המטרה היא לדגום ערכים מייצגים עבור המשתנים הבסיסיים•

 .אנו מניחים שאנו יודעים כמה דגימות יתבצעו, בדגימת מרובדת•

 

M1
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-שימוש ברצפים קוואזי. 6

 אקראיים
 .אקראית היא יותר גמישה-דגימה קוואזי•

את  " ממלאים"הדגימות מבוצעות באופן כזה שאנחנו תמיד •

 .הפערים שבין הדגימות הקיימות/החורים

" יושבות"הנקודות הנדגמות , בכל אחד משלבי הסימולציה•

,  קרי)במרחקים שווים אחת מהשנייה לאורך מרחב ההסתברות 

 (.ההתפלגות

מציג נקודות שנוצרו בשני מימדים באמצעות פרוצדורה  1תרשים •

 .שהוצעה על ידי סובול

הפערים  /ניתן לראות שנקודות עוקבות נוטות למלא את החורים•

 .שנותרו על ידי הנקודות הקודמות
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-שימוש ברצפים קוואזי. 6

 אקראיים
 .של סובולמתוך הרצף נקודות  1024: 1תרשים •
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-שימוש ברצפים קוואזי. 6

 אקראיים
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