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 מבוא. 1

על מנת להעריך את שוויין הכלכלי ערבויות אשראי יש צורך למדל  •
 .  סיכוני אשראי

מודלים  למידול סיכוני אשראי הן הנפוצות ביותר שתי הגישות •
של תצורה  ומודלים ( structural models)ומודלים מבניים 

 . (reduced form models)מצומצמת 
  .בגישה הראשונהנדון , במצגת זו•
המבני הראשון עבור ערבויות על איגרות חוב הנתונות המודל •

, לסיכון חדלות פירעון הוצע על ידי פישר בלק ומיירון שולס
על ( Call)שהסבירו כיצד בעלי ההון מחזיקים באופציית רכש 

 .הפירמה
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 מבוא. 1

מסגרת העבודה וניתח את  את הרחיב מרטון לאחר מכן רוברט •
 .  התנהגותה של ערבות על חוב מסוכן באמצעות המודל

מרטון כך שיכלול חובות  -שולס-רוברט גסקה הרחיב את מודל בלק•
 .  מרובים

מתבררים  ( barrier models)לאחרונה מודלים עם חסמים •
 . בעיית ערבות על חוב מסוכןקל לניתוח כפתרון 
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מורכבויות במידול סיכוני . 2

 אשראי
 .  קשהמידול סיכוני אשראי הוא משימה •
 . הוא אירוע נדיר, חדלות פירעוןסיכון , אשראיסיכוני אחת של צורה •
יותר נתונים זמינים לטובת מידול סיכון שער ריבית  ישנם למשל •

סדרות עתיות של מחירי איגרות חוב ממשלתיות על בסיס , קרי)
מאשר לטובת מידול סיכון חדלות  ( יומי ועל פני עשורים רבים

סטטיסטיים המבוססים על לתצפיות עבר  נתונים , קרי)פירעון 
המפורסמים על ידי סוכנויות  שיעורי חדלות פירעון בנוגע ל
 (.  הדירוג

שהגיעו לחדלות פירעון של התאגידים המגוון הרחב , יתרה מכך•
הניהול מקשה על השימוש  ואיכות , מינוף, גודל, ענףבמונחים של 

בנתוני חדלות הפירעון לצורך הסקת מסקנות משמעותיות וחזויות 
 .  בדבר הסבירות לחדלות פירעון
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מורכבויות במידול סיכוני . 2

 אשראי
כלכליים  -הנעים מגורמים מיקרו, ישנם גורמים רבים לחדלות פירעון•

כמו למשל  )כלכליים -ועד גורמים מאקרו( ניהול כושלכמו למשל )
 (. ריבית גבוהים ומיתוןשערי 

 .לניבוימאוד חדלות הפירעון לקשה שונים אלה הופכים את גורמים •
לשלם  יכולת -איתוצאה של היא חדלות הפירעון , אלהבמקרים •

 . לנושי הפירמה
חדלות הפירעון , (sovereign debt)ריבוני של חוב במקרה •

אלא עשויה להיות  , לשלםיכולת -עשויה שלא להיות כתוצאה של אי
 (.סיכון פוליטי, כלומר)פוליטיים המונע ממניעים חוסר נכונות בגלל 
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מורכבויות במידול סיכוני . 2

 אשראי
 . אוניברסליחדלות פירעון היא לא מושג , בנוסף•
 .בחדלויות פירעוןהעוסקים למדינות שונות יש חוקים שונים •
המתוקן קבע מחדש את   1978משנת פשיטת הרגל חוק , ב"בארה•

 .רגלבהליך פשיטת מעורבים של הצדדים הזכויותיהם 
עדיפות התשלומים בעת  חוקים הקובעים את גם כאשר ישנם •

 .מיישרים עימם קוהמשפט לא תמיד הרי שבתי , רגלפשיטת 
את חלקם על בסיס יקבלו הנושים , מונזלתחברה כאשר , לדוגמא•

עד לגובה נכסי הפירמה שזמינים  " כלל העדיפות המוחלטת"
 .למכירה

יקבלו משולמים קובע שהנושים הבכירים העדיפות המוחלטת כלל •
את מלוא המגיע להם לפני שהנושים הזוטרים יקבלו משהו ממה  

 .שמגיע להם
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מורכבויות במידול סיכוני . 2

 אשראי
העדיפות כלל , מובטחים כאחדמובטחים ונושים בלתי עבור נושים •

 .למעשה את הבכירות שלהם על פני בעלי ההוןמבטיח המוחלטת 
 .תקף בדרך כלל בעת אירועי הנזלהכלל העדיפות המוחלטת •
כי עדיפות מוחלטת  לא מעט ספרות שטוענת יש , זאתלעומת •

הרשות לנייירות ערך  ידי בתי המשפט או לא נשמרה על קפדנית 
 .האמריקאית

בפועל במסגרת  ( reorganizations)מחדש מחקרים אודות ארגון •
Chapter 11  יותר הכלל כי הפגיעה בעדיפות מוחלטת היא מצאו
 .מן הכללמאשר היוצא 
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מורכבויות במידול סיכוני . 2

 אשראי
נוסיף למורכבות של מידול סיכוני אשראי את העובדה  , לבסוף•

אינם בהכרח עולים  שיעורי חדלות פירעון שנאספו לגבי שהתצפיות 
ערך הסף  בקנה אחד עם ההגדרה של אירועי אשראי לקביעת 

בעסקאות החלפה על ( payout trigger)שממנו מבוצע תשלום 
 (.CDS)חדלות פירעון אשראי 

המבוססים על לתצפיות עבר נתונים הסטטיסטיים ה, לדוגמא•
המפורסמים על ידי  הפירעון על חדלות הנתונים לשיעורי בנוגע 

נתונים אודות הסדרי חוב או אירגון  כוללים אינם סוכנויות הדירוג 
 .  של התחייבויות( restructuring)מחדש 

  -הוהן הסכם  1999הישן משנת  ISDA -הן הסכם ה, ולמרות זאת•
ISDA  מגדירים ארגון מחדש כאירוע  2001המתוקן משנת
 .אשראי



  

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

מורכבויות במידול סיכוני . 2

 אשראי
בשל דחיית פירעון מחדש של חוב יש להביא בחשבון ארגון , לפיכך•

קרן בעת מידול סיכוני אשראי לצורך הערכת שווי עסקת החלפה  
למרות שנתוני חדלות פירעון אינם  , על חדלות פירעון אשראי

 .משקפים אירועי אשראי מהסוג האמור
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של מודלים  סקירה . 3

 עכשוויים
ומימון  רב בספרות הביטוח קיימים מזה מן מודלים לסיכוני אשראי •

 . הפירמה
,  דירוגי אשראי, חדלות פירעוןבשיעורי מתמקדים אלה מודלים •

 . ופרמיות סיכון אשראי
(  diversification)בביזור מתמקדים אלו מסורתיים מודלים •

,  idiosyncratic)הינם ספציפיים סיכוני חדלות פירעון מניחים כי 
 .ולכן ניתנים לביזור על ידי החזקת תיקים גדולים, (ייחודיים

את  מתיישבים עם תורת התיקים אשר מיישמת מסוג זה מודלים •
 (. CAPM)נכסי הון המודל לתמחור 

 .נחשבים, או סיכוני שוק, השיטתירק הסיכון  CAPM -ב•
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סקירה של מודלים  . 3

 עכשוויים
המודלים מחשבים את פרמיות הסיכון  , עבור הלוואות בודדות•

הריבית  בשוק על נכסי הסיכון של כל תוחלת התשואה כעודף של 
 .  הסיכון חסרת

 CAPM-למודל דומה , חדלות הפירעון איננו מבוזרוסיכון מאחר •
הפרמיה הנכונה  לחישוב משמש , (CML)קו שוק ההון הנקרא 

 .עבור נשיאת סיכון חדלות הפירעון
כלל לצורך מדידת האופן שבו ערבויות  שארפ משמש בדרך מדד •

 .מתומחרות
כאמור ניתן לחלק את המודלים המודרניים לתמחור ערבויות לשתי •

 .מצומצמתקבוצות המכונות מודלים מבניים ומודלים של תצורה 
מיירון שולס ורוברט  , המודלים המבניים היו פישר בלקחלוצי •

 .מרטון
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סקירה של מודלים  . 3

 עכשוויים
הינו שחדלות , המשותף לכל המודלים המבניים, הבסיסיהרעיון •

נכסי הפירעון של הפירמה על החוב שלה מתרחשת כאשר שווי 

 .מסוימתיורד מתחת לנקודת חדלות פירעון הפירמה 

-firm)פירמה מודלים אלו ידועים גם כמודלים של שווי , זומסיבה •

value models.) 

,  המודלים הללו מראים כי ניתן למדל את חדלות הפירעון כאופציה•

חוקרים הצליחו ליישם את אותם העקרונות , וכתוצאה מכך

 .המשמשים לתמחור אופציות להערכת שווי ערבויות

תורת תמחור האופציות נמנעת משימוש בפרמיית סיכון ומנסה  •

להשתמש בניירות ערך סחירים אחרים על מנת להעריך את שווי  

 .האופציה
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סקירה של מודלים  . 3

 עכשוויים
-שולס-בלקהאופציות שנקבעה על ידי השימוש בתורת תמחור •

מספק שיפור משמעותי על פני השיטות המסורתיות  ( BSM)מרטון 

 .  להערכת שווי ערבויות

מציעה רק שוויים מדוייקים  איננה תמחור האופציות למעשה תורת •

יותר אלא מספקת גם מידע אודות האופן שבו ניתן לגדר את סיכון 

דבר שלא ניתן להשיג באמצעות השיטות , חדלות הפירעון

 . המסורתיות

נעשו הרחבות רבות שאת חלקן  , BSMכתוצאה מעבודתם של •

 .נתאר בהמשך
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סקירה של מודלים  . 3

 עכשוויים
מודלים  בשם הידועים , סיכוני אשראישל מודלים להשניה הקבוצה •

 .  יותרהינם חדשים , של תצורה מצומצמת

טרנבול  -ארו'בהם הינם המודלים של גשהבולטים , אלהמודלים •

 .אשר אינם מסתכלים אל תוך הפירמה, סינגלטון-ושל דאפי

לחדלות פירעון  באופן ישיר את הסבירות ממדלים הם , זאתבמקום •

 .  או להורדת דירוג אשראי

(  spot)למעשה הם לא רק ממדלים את ההסתברות המיידית •

 forward)לחדלות פירעון אלא מנסים למדל את העקום העתידי 

curve )אשר עשוי , של ההסתברויות לחדלות פירעון אשראי

 .לשמש לתמחור ערבויות בעלות טווחי זמן שונים
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סקירה של מודלים  . 3

 עכשוויים
,  להפתעהלמידול הסתברות יש אפקט של הפיכת חדלות הפירעון •

אירוע חדלות הפירעון הוא מאורע מקרי אשר יכול , כלומר

עליו הוא מה שאנחנו יודעים להתרחש בהפתעה בכל רגע נתון וכל 

 .  רק את ההסתברות להתרחשותו

הסיבה לכך נעוצה בעובדה  , לאשראימודל סטנדרטי אין , לפיכך•

של יתרונות וחסרונות  הקיימים יש סט אחד מהמודלים שלכל 

האם להשתמש בו או לאו לתלויה מה שהופך את הבחירה , משלו

 .  שמשלבמטרה שלשמה הוא אמור במידה רבה 
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 מרטון-שולס-מודל בלק. 4

תמחור אופציות ניתן תורת את שיישם האשראי הראשון את מודל •

 .BSM -ללזקוף 

בנושא תמחור  בחלקו האחרון של מאמרם המכונן , שולס-בלק•

כותבים באופן מפורש שניתן לראו בהתחייבויות של , אופציות

החזקת  -הווה אומר(: covered call)חברה כאופציית רכש מכוסה 

על ( Call)באופציית רכש  SHORTנכס הבסיס ופתיחת פוזיציית 

 . נכס הבסיס
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 מרטון-שולס-מודל בלק. 4

במקרה הפשוט שבו לחברה יש אך ורק חוב אחד ללא קופון •

(zero-coupon ,תלוש אפס) ,מקבל את  , במועד הפדיון בעל החוב

החברה  על הבעלות , במקרה שכזה—החובשל הערך הנקוב 

השליטה לבעל ההון או לחילופין בעל החוב תופס את מועברת 

 .  לא מקבל מאוםבעל ההון , שכזהבמקרה —בחברה

הוא , נתון בסיכון חדלות פירעון לפיוהחוב של החברה בעל , לפיכך•

 .השקעתואת הערך הנקוב של לא יוכל לקבל 

• BSM  הופך ביעילות את הערכת שוויו של חוב מסוכן להערכת

באמצעות  , (covered call)שווייה של אופציית רכש מכוסה 

 .  הנוסחאות לתמחור אופציות
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 מרטון-שולס-מודל בלק. 4

נכון שוק הון מניות מונפק בעל שווי החברה כולל מאזן  - BSMב•

 . E(t)של  tלזמן
בצורה של שהונפק   Kשלעם ערך נקוב צד ההתחייבויות כולל חוב •

 .Tללא קופון הנפדה בזמן ח "אג

 .   D(t,T)-מסומן כ  tבזמןהשוק של חוב זה שווי •

 . A(t)-מסומן כ  tשווי נכסי הפירמה בזמן•

המונפק  השוק של הון המניות שווי , (במועד פדיון החוב)Tבזמן •

שישאר בגמר תשלום החובות באמצעות  הוא הסכום  של הפירמה

 ,כלומר; נכסי הפירמה
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 מרטון-שולס-מודל בלק. 4

על שווי  ( Call)לתזרים המתקבל מאופציית רכש זהה תשלום זה •

 .נכסי הפירמה עם מחיר מימוש השווה לערכו הנקוב של החוב

 .1בתרשים  של שווי נכסי הפירמההתזרים מתואר כפונקציה •

בעלי החוב הקונצרני המסוכן של מקבלים תשלום בגובה הערך  •

במקרה שבו לא ארעה חדלות פירעון או לחילופין , K, הנקוב

 .במקרה שבו אכן ארעה חדלות פירעון, A, משתלטים את הפירמה

 :שווי החוב במועד הפדיון הינו, לפיכך•
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בעלי  , מ בפדיון של בעלי ההון העצמי"תרשימי התז: 1תרשים •

 סיכוןובעלי חוב חסר , מסוכןחוב 
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 .  שני פירושיםמספקות המשוואות •

 LONGלפוזיציית את החוב מסוכן המשוואה הראשונה מפרקת •

 (.  Call)באופציית רכש  SHORTעל הנכס ולפוזיציית 

כי בעלי ההון  , ושולסלראשונה על ידי בלק ניתנה זו פרשנות •

 . על נכסי הפירמהרכש למעשה מחזיקים באופציית 

יממשו אות בעלי ההון אזי , מציגה ביצועים טוביםהחברה אם •

או אחרת בעלי ההון יתנו לבעלי החוב   ;האופציה על נכסי הפירמה

 .את הבעלות על הפירמה

על  LONGלפוזיציית את החוב מסוכן המשוואה השנייה מפרקת •

ערבות  , Put)באופציית מכר  SHORTופוזיציית חסר סיכון חוב 

 (. במקרה דנן שלפנינו
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 .זו מסבירה את סיכון חדלות הפירעון של החוב הקונצרניפירוש •

חזרה לבעל  הפירמה את למכור יכול ( הוןבעלי , קרי)המנפיק •

 .ביצועי הפירמה אינם טוביםכאשר , החוב

ובעלות  רכש מכירת אופציית שילוב של אופציית רכש מכוסה הינה •

אם  שייתכן שיצטרכו להיות מועברים , מניותשל על אותו ערך נקוב 

 ". בתוך הכסף"האופציה תפקע כשהיא 

הרווח הנקי יהיה שווה  , "בתוך הכסף"כשהיא  האופציה תפקעאם •

 .  למחיר המימוש

או אז הפוזיציה תהיה שווה , חסרת כל ערךאם האופציה תפקע •

 .למחיר המניה
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ערבות  , Put)מכר לפיכך סיכון חדלות הפירעון הינו אופציית •

 (. במקרה דנן שלפנינו

 .  1בתרשים יחסים אלה מוצגים •

שסך הצברם של שווי ההון העצמי ושווי החוב חייב  לב שימו •

,                             כלומר, להסתכם לשווי נכסי הפירמה בכל עת

A(t) = E(t) + D(t,T). 
 :כאשרזה נכון , שבמועד הפדיון, ברור•
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הנכסים על שווי הוא תביעה מותנית קונצרני חוב מאחר וכל •

שאנחנו חייבים  זה מה , הפירמה במועד פדיון החובהעתידי של 

 .חדלות הפירעוןאת לתפוס על מנת למדל 

•BSM  שווי הנכס עוקבת תהליך סטוכסטי  הדינמיקה של הניחו כי

 :נורמלי מהצורה הבאה-לוג( לא וודאי/בעל אופי משתנה)



  

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

 מרטון-שולס-מודל בלק. 4

 ,המונחת כקבועה חסרת סיכון הקצרההוא שיעור הריבית   rכאשר•

s  ו, הקצרההיא התנודתיות- W(t)  תהליך וינר הוא(Wiener 

process )תחת המדד הנייטרלי לסיכון. 

בשוקי ההון עבור התפתחות  להניח זהו בדיוק התהליך שמקובל •

ששווי נכסי , הראשון: מחירי המניות ויש לו את שני מאפיינים

שהשינויים המקריים בשווי , הפירמה לא יכול להפוך לשלילי והשני

 .  הנכס עצמובאופן יחסי לשווי הנכס גדלים 

שולס לצורך  -מאחר שזוהי בדיוק ההנחה ששימשה את בלק•

להשתמש במשוואות תמחור  הרי שניתן , תמחור אופציות על מניות

לתמחור התחייבויות קונצרניות    BSMידישפותחו על האופציות 

 .מסוכנות
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כאשר  , החובלהגיע לחדלות פירעון רק במועד פדיון החברה יכולה •

 .  מבוצע( הערך נקוב)תשלום החוב 

הרי שאין כל  , הנקובעולה על הערך הנכס שווי אם , במועד הפדיון•

ושווי  נמצאת בפשיטת הרגל אחרת החברה , חדלות פירעון

 .שווי נכסי הפירמההחוב הוא של ( recovery value)ההשבה 

-עבור מקרה חד, במקרים מורכבים יותר בהמשךבעוד שנדון •

 :לחדלות פירעון במועד הפדיון היאההסתברות , תקופתי פשוט זה
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 (⋅)N ,נורמלית-מייצג את פונקציית הצפיפות הלוג (⋅)f כאשר•

 -ו, מייצג את ההסתברות הנורמלית המצטברת

 

 

 

הנייטרלית לסיכון להימצא על כך שהסתברות מרמזת המשוואה •

 . להישרדותהיא גם הסתברות  N(d2)" בתוך הכסף"

, (Tהנפדה בזמן )D(t,T) השווי השוטף של החוב למצוא את כדי •

למצוא את כדי  BSMצריכים קודם כל להשתמש בתוצאת אנו 

 .  ההון העצמישל השווי השוטף 
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שווה לשווי  השווי השוטף של ההון העצמי, שניתן לראות לעילכפי •

 (:Call)רכש של אופציית 

 

 

השווי של של החוב הוא השווי השוטף :                           כאשר•

 .אופציית רכש מכוסה
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הערך הנוכחי של הוא האחרונה שהאיבר השני במשוואה לב שימו •

 .  הערך הנקוב של החוב המשוקלל בהסתברות

בהסתברות של )חדלות הפירעון לא מתרחשת אומר שאם זה •

N(d2)  ) את הערך הנקוב מקבל החוב בעלK. 

הרי שהערך המשוקלל  , מאחר וההסתברות הינה נייטרלית לסיכון•

 .חסרת הסיכוןבהריבית מהוון בהסתברות 

 . האיבר הראשון במשוואה האחרונה מייצג את שווי ההשבה•

 .שווי החוביחד מרכיבים את שני השוויים •

כך   y פתרון                        עבורהחוב מחושבת על ידי תשואת •

 :-ש
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מיליון   140ששווי נכסיה נטו הינו של חברה ניקח למשל מקרה •

ח ללא קופון "מיליון דולר מסוג אג100דולר שלה חוב מונפק של 

 .הנפדה בעוד שנה

של אנו מעריכים כי התנודתיות , ידי הסתכלות על שוקי המניותעל •

 .30%הנכסים היא שווי 

 .5%הריבית חסרת הסיכון הוא שיעור •
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 :הינושווי ההון העצמי המבוסס על הדוגמא לעיל •

     

     

Million

NeNtE

d

d

48.46$

1382.11004382.1140

1382.113.04382.1

4382.1
13.0

13.05.005.0100ln140ln

105.0

2

2

1
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 :שווי החוב הינו•

 
 

 :הינההתשואה של החוב , לפיכך•

 

 

של הריבית חסרת   5% -מהיותר גבוהה  של החובהתשואה •

 .נקודות בסיס 170 -הסיכון ב

 :לחדלות פירעוןאת ההסתברות זה משקף " מרווח אשראי"•

  %75.121382.11  Np
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  -שווי ההשבה שווה ל•

 

 

 

 :  והינו  G(t,T)-כמסומן    tבזמןשווי הערבות •

     

Millione

TtDKetG tTr

99.4$52.93200

,

05.0 









  

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

 מרטון-שולס-מודל בלק. 4

מרטון  -שולס-שווייה הכלכלי של הערבות על בסיס מודל בלק•

 :הינו

 

 

 

 :הינו P.C.P -פי משוואת השווייה הכלכלי של הערבות על •

         12 dNtAdKNetG tTr  

               

        tEtAKetG

tAKetEtGKetEtGtA

tTr

tTrtTr
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כך סביר  , מהדוגמא לעיל ניתן לראות כי ככל ששווי הנכס עולה•

ולכן , (בעלת כושר פירעון, קרי)יותר שהפירמה תישאר סולבנית 

 .  ההסתברות לחדלות פירעון צונחת

הרי שהחוב , נמוך מאוד כאשר הסיכוי לקרות חדלות הפירעון הוא•

, כלומר, (הפארי, קרי)המסוכן ישולם בוודאות בערך המתואם שלו 

ועל כן יניב תשואה חסרת  , החוב המסוכן יהפוך לחוב חסר סיכון

 (. במקרה דנן שלפנינו 5%)סיכון 

,  קרי)גבוה הסיכוי לקרות חדלות הפירעון הוא מאוד , זאתלעומת •

כמעט  בעל החוב , (1 -הסתברות לחדלות פירעון מתקרבת ל

צריך להיות זהה  ועל כן שווי החוב , על החברהבוודאות ישתלט 

 .0 -שמתקרב ללשווי הנכס 
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תופס כמה מהמאפיינים    BSMמודל, כפי שניתן לראות מדוגמא זו•

הן יחס המינוף חוב לנכסים והן  , למשל; החשובים של חוב מסוכן

ביחס  התנודתיות של שווי הנכסים פועלים על התשואה המסוכנת 

 .  ישר

ניתן לשרטט את התלות בפדיון של  , באמצעות המשוואות לעיל•

המסוכנת  התשואה שבין כהפרש המוגדר , מרווח האשראי

 .  והריבית חסרת הסיכון

המבנים העתיים של  הזה הוא שהצורות של במודל שמושך מה •

לאלו  דומות credit spread term structures)מרווחי האשראי 

 .הנצפות בשוק
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,  לפירמה עם רמת מינוף גבוהה יש מרווח אשראי שמתחיל גבוה•

הרי  , בטווח הקצרנפדה החוב היה המצביע על כך שאם 

שהפירמה כמעט בוודאות הייתה מגיעה למצב של חדלות  

 .פירעון ללא כל השבה

נכסי  הסבירות ששווי , שהטווח לפדיון עולהככל , עם זאת•

הפירמה יעלה לנקודה שבה חדלות הפירעון איננה מתרחשת  

 .ומרווח האשראי יורד בהתאם, גדלה

מרווח האשראי הינו קטן  , בינוניתעם רמת מינוף עבור פירמה •

היות ולפירמה יש מספיק נכסים על מנת לכסות  , בטווח הקצר

 .החובתשלום את 
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חלה עלייה מהירה במרווח  , מגדילפירעון , ככל שהטווח לפדיון גדל•

 .האשראי ככל שהסבירות שהנכסים יפלו מתחת לערך החוב עולה

מרווח האשראי ההתחלתי , עבור פירמות עם רמת מינוף נמוכה•

, כך שהוא יכול רק לגדול ככל שהטווח לפדיון גדל, הינו קרוב לאפס

 .  יש יותר זמן לכך ששווי הנכסים יצנח, כלומר

עקומי המרווחים הללו מצביעה על הירידה הכללית של מגמת •

הריבית חסרת  גדל בשיעור הנכסים שווי העובדה שבממוצע 

הרי ששווי הנכסים תמיד יגדל כך  , שבהינתן מספיק זמןהסיכון וכך 

 . שיכסה את החוב הקבוע
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על  המבנים העתיים הללו דווחו לטובת צורות ממצאים אמפיריים •

לבין דומים בין צורות המבנים העתיים פונס שצפה בשוק יחסים ידי 

 .איכת האשראי

וטרנר שצפו בשוק ' סותרים דווחו על ידי הלוואדגממצאים •

שהמבנה העתי של כמה פירמות עם איכות אשראי נמוכה עולה 

 .  כלפי מעלה במקום יורד כלפי מטה
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 :הנחות•
 שווי אופציית  על חוב הפירמה הינו שווייה ההוגן של הערבות

Put  רגילה(Plain Vanilla ) על שווי נכסי הפירמה עם  אירופאית
מחיר מימוש השווה לקרן ולריבית הצבורה שהחברה התחייבה  

 .פירעון החובלהחזיר ועם מועד פקיעה השווה למועד 
 הפירעון מופעלת כאשר שווי נכסי הפירמה נופל מתחת חדלות

 .לרמת סף מסויימת
שווי נכסי הפירמה מפולג לוג נורמלית. 
שערי הריבית קבועים. 
רק סוג אחד של חוב במבנה ההון. 
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 :יתרונות•
חדלות הפירעון ניתנת לצפייה מראש. 
עקומי מרווחי התשואות נראים מציאותיים. 
  למרווחי התשואות יש תלות מציאותית ברמת המינוף ובסטיית

 .התקן של תשואות נכסי הפירמה
מספק תובנה בדבר הגורמים לחדלות פירעון. 
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 מרטון-שולס-מודל בלק. 4

 :חסרונות•
חדלות הפירעון היא אף פעם איננה הפתעה. 
קשה לכייל את המודל. 
קשה לתמחר באמצעות המודל אפילו ניירות ערך בסיסיים. 
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 מרטון-שולס-מודל בלק. 4

 :יישומים•
ניתוח סיכונים של חברות. 
ניתוח מבנה ההון של חברות. 
תמחור שווי יחסי לניירות הערך של הפירמה. 
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(compound option )של גסקה 

קל למדי עבור  זה אז , סידרת חובות ללא קופוןיש לפירמה אם •

 .שוניםלאפיין חדלות פירעון בזמנים  BSM -מודל ה

 compound)האופציה על אופציה היא להשתמש במודל החוכמה •

option ,גסקהשל ( אופציה מורכבת. 

הן סידרה של אירועים  פירעון היא שחדלויות העיקרית הנקודה •

כאשר חדלויות הפירעון מותנות , (contingent events)מותנים 

 .בכך שלא אירעה חדלות פירעון קודמת להן

בונות סידרה של מותנות פירעון שכבות של חדלויות , לפיכך•

 .כאשר אחת קשורה לשניה, אופציות על אופציות רציפות
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מודל האופציה על אופציה . 5

(compound option )של גסקה 

ללא קופון הנפדות בעוד שתי איגרות חוב שיש לנו נניח , לדוגמא•

 . בהתאמה, שנה ובעוד שנתיים

דולר ערך נקוב ולזו שנפדית בעוד  100לזו שנפדית בעוד שנה יש •

 .נקובדולר ערך  100שנה יש 

דולר והוא עוקב תהליך דיפוזיה   200שווי נכסי הפירמה כיום הוא •

 .  נורמלי כפי שתואר מוקדם יותר-לוג

הרי , 1בסוף שנה מתחת לערך הנקוב אם שווי הנכס נופל •

 .מגיעה למצב של חדלות פירעוןטכנית שהפירמה מבחינה 

על עצמה  לשמור על מנת הון נוסף לנסות לגייס עשויה הפירמה •

חדלות פירעון ולתת על להכריז יכולה שהיא פשוט או , בחיים

 . להנזיל את הפירמההחובות של שני למחזיקים 
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מודל האופציה על אופציה . 5

(compound option )של גסקה 

 :לנובמקרה זה יש •
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מודל האופציה על אופציה . 5

(compound option )של גסקה 

 .המפתח לבעיהחדלות הפירעון של המודל לשנתיים היא נקודת •

 . עוד יותר את הבעיהההשבה כמובן מסבכת •

להגיע למצב של חדלות פירעון כאשר  עשויה הפירמה , לדוגמא•

או  ; (דולר 100)לשלם את החוב הראשון היא איננה מצליחה 

ושווי במידה הפירמה עשויה להגיע למצב של חדלות פירעון 

שהוא , של החוב הכולללשווי השוק הנכסים שלה יורד מתחת 

ושווי השוק של החוב  ( דולר 100)הערך הנקוב של החוב הראשון 

 . השני

לבצע ביקורת לשווי נכסי קורה במצב שבו בעל החוב השני יכול זה •

 . הפירמה

 .השבה קבועה של חובות אלו מפשטת את הבעיה, יתרה מכך•
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(compound option )של גסקה 

על תלויות בתביעות של חובות השבות לעתים קרובות אבל •

 . הנכסים ברמות עדיפות שונות

שבה הפירמה מגיעה למצב של חדלות פירעון דוגמא פשוטה ניקח •

 . לשלם את החוב הראשון שלהאיננה מצליחה היא כאשר 

 :לחדלות פירעון הינהזה הסתברות במקרה •
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שווי אז , 0נניח כי שיעור ההשבה של  החוב הראשון הוא אם •

 :הראשון כיום הואהחוב 

 

 

 

אנו נמצא כי המרווח הינו  , ממקודםהתשואה כמו נחשב את אם •

 .נקודות בסיס מעל לשיעור הריבית חסרת הסיכון 1.5
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מודל האופציה על אופציה . 5

(compound option )של גסקה 

 :הראשון כיום הואאז שווי החוב , אם ההשבה הוא שווי הנכס•
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(compound option )של גסקה 

נובע מכך שההסתברות לחדלות  התוצאות בין שתי הקטן הפער •

 (.  0.015%רק )קטנה פירעון היא ממש 

בין הפער , גדולה יותרנעשית הסתברות לחדלות פירעון כאשר •

 .שני השוויים של החוב יהיה גדול יותר

 . להערכת שווייותר איגרת החוב השנייה הינה מורכבת •

כאשר    t = 1הפירמה יכולה להגיע למצב של חדלות פירעון בזמן•

כאשר   t = 2או בזמןהראשון היא איננה מצליחה לשלם את החוב 

 .השניהיא איננה מצליחה לשלם את החוב 

 .  של המניהדיבידנד הראשון כניתן לראות את פירעון החוב •
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מודל האופציה על אופציה . 5

(compound option )של גסקה 

שווי אנו יכולים לכתוב את , לעילנורמלי שתואר -הלוגהמודל תחת •

 :-בעוד כשנתיים כהפירמה 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (החוב הראשון, קרי)לשנה הוא הערך הנקוב של החוב  K1כאשר •
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(compound option )של גסקה 

הינה סך הצברם של החוב השני לחדלות פירעון של ההסתברות •

ההסתברות לחדלות פירעון בשנה הראשונה וההסתברות לחדלות 

 :פירעון בשנה השנייה כדלקמן

 

 

הרי שעליה לשלם , את התקופה הראשונהאם הפירמה תשרוד •

הנכס להיות באופן ברור למחיר מה שגורם , את החוב הראשון

 .רציף

של החוב  שוויו את הערכת הופך הנכס שווי ההמשכיות של חוסר •

 .יותרלקשה השני 
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(compound option )של גסקה 

גסקה מציע שאם הפירמה מנפיקה מניות נוספות על מנת לשלם  •

ואז ניתן צריך להישאר רציף אזי שווי הנכס , עבור החוב הראשון

 (.closed-form solution)להשיג פתרון של מודל סגור 

להדגים על מנת אנו מספקים תרשים הערכת שווי פשוט , בנספח•

אנחנו פשוט מראים  , בעוד שכאן, גסקהאת האינטואיציה של מודל 

 :את התוצאה

          
 111111 1, 2 dNtAdNKeTtD

tTr
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(compound option )של גסקה 
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מודל האופציה על אופציה . 5

(compound option )של גסקה 

 :כאשר•
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מודל האופציה על אופציה . 5

(compound option )של גסקה 

 :קרי•

 

 

 

•K12  להפתרון הפנימי הוא- E(T1) = K11  הנקוב של הניתן כערכו

הערך הנקוב של הוא K22  -ו( t = 1בזמן הנפדה )החוב הראשון 

 (.t = 2הנפדה בזמן )החוב השני 

                       ,  כל מספר של חובותניתן להרחיב את הניסוח כך שיכלול •

T11 = T12 = T1 = 1  2 -ו T22 = T2 =. 

מימדית היא  -הדובפונקציות ההסתברות הנורמלית הקורלציה •

 . בין שני הטווחים לפדיוןהשורש הריבועי של היחס 

     
 tT

tTrKtA
d
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מודל האופציה על אופציה . 5

(compound option )של גסקה 

 .  הוא       , זהבמקרה •

 :י החובות הינונהצברם של שלב שסך שימו •

 

 

 

 

 

      שההסתברות לשרידות לשנה אחת היאמה שמרמז על כך •

שהיא פונקציית  , לשנתיים היא                  וההסתברות לשרידות 

 .מימדית עם קורלציה של             -ההסתברות הנורמלית הדו
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מודל האופציה על אופציה . 5

(compound option )של גסקה 

 :שווי ההון העצמי הינו•

 

 

 

 

 

 .האופציה על אופציה של גסקהבדיוק נוסחת וזוהי •

 .בהתאמה$, 85.91 -ו$ 90.48: שווי שני החובות בדוגמא הינו•

 .  23.61$שווי ההון העצמי הינו •
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מודל האופציה על אופציה . 5

(compound option )של גסקה 

 :שווייה הכלכלי של הערבות על בסיס מודל גסקה הינו•

 

 

 

 

 :כאשר•

 

 

 
 

 .9.1876$הערבות בדוגמא שלנו הוא שווי •
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(compound option )של גסקה 

 :הינו P.C.P -פי משוואת ההכלכלי של הערבות על שווייה •

 

 

 

 

 :כאשר•
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פתרנו את , המופיע בדוגמא הקודמת שלנובאמצעות המידע •

 E(1) = K11 עבור 1הנכס בזמן מחיר  –" מימוש הפנימימחיר "

 .  195.12$ -כשווה ל

 -גבוה מ, A(1), 1אם מחיר הנכס בזמן , אחרותבמילים •

החברה מגיעה לחדלות אחרת ; שורדתהרי שהחברה $, 195.12

 .  פירעון

חדלות פירעון אנו יכולים לחשב את ההסתברות של , מכךכתוצאה •

 :בשנה הראשונה

 

 

 

 

     3922.06078.011Pr 12121  dNKTA
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(compound option )של גסקה 

סך ההסתברות לחדלות פירעון לשנתיים היא ההסתברות •

שהיא שורדת את   או 1שהחברה תגיע לחדלות פירעון בשנה 

 .השנה הראשונה אבל מגיעה לחדלות פירעון בשנה השנייה

 

 

 

 

 

לפיכך ההסתברות לחדלות פירעון הינו ההפרש בין השנה  •

 .0.0001הראשונה והשנה השנייה הינו רק 

       

3923.06077.01

;,1Pr 1222222121



  ddMKTAKTA
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מודל גסקה מציין כי מרבית ההסתברות לחדלות , במילים אחרות•

ולאחר מכן החברה יכולה לשרוד  , פירעון הינה בשנה הראשונה

 . כמעט בוודאות

מאחר  מבניים מודלים ( calibrate)לא קל לכייל , כלליבאופן •

נכסי הפירמה על התביעות והעדיפות של והמידע בדבר הגודל 

 . אינו זמין

מפרסמות דוחות כספיים לכל היותר פעם  כלל חברות בדרך •

במיוחד אלו הניצבות בפני קשיים  , וחלק מהחברות, ברבעון

 . התמונה המלאהאינם חושפים את , פיננסיים חמורים
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אנשי המקצוע נוטים להשתמש בסטיית התקן של , במקום זאת•

 .ההון העצמי כאמד לסטיית התקן של נכסי הפירמה

 sEכאשר , sE  = (A/E)N(d1)sA -משתמשים ב KMV, לדוגמא•

היא סטיית התקן של נכסי   sA -היא סטיית התקן של ההון העצמי ו

 .הפירמה
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 :הנחות•
  שווייה ההוגן של הערבות על חוב הפירמה הינו שווי אופציית

Put  אקזוטית(Compound Option ) אופציית מסוגPut   על
 .אירופאית Callאופציית 

חסם חדלות הפירעון הינו שווי השוק של החובות שנותרו. 
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 :יתרונות•
גם במודל זה ההסתברות לחדלות  , מרטון-שולס-כמו מודל בלק

 .הפירעון ושיעור ההשבה הם אנדוגניים
מודל מבני אמיתי. 
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מודל האופציה על אופציה . 5

(compound option )של גסקה 

 :חסרונות•
  אינטנסיבי מבחינה חישובית במיוחד תחת שערי ריבית

 .אקראיים
מרטון-שולס-פחות גמיש ממודל בלק. 
 לכייל את המודלקשה. 
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מודל האופציה על אופציה . 5

(compound option )של גסקה 

 :יישומים•
חיזוי חדלות פירעון. 
בניית עקום ההסתברויות לחדלות פירעון. 
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 מודלים מבניים של חסם. 6

נוספת התפתחה סדרה , (אופציה על אופציה)גסקה בנוסף למודל •

למקרה של ריבוי  BSMעל מנת להרחיב את מודל של מודלים 

 .תקופות

ון קוקס אשר לשיטתם ניתן  'בלק וגהיו פישר המודלים הללו חלוצי •

  knock outלהעריך את שווי ההון העצמי כאופציית חסם מסוג 

(Down and Out)  כאשר חדלות פירעון מתרחשת ברגע ששווי

 .נכסי הפירמה חוצה סף מסוים

 .מסלול-אופציית חסם היא אופציית תלוית•
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 מודלים מבניים של חסם. 6

הצפוי מהאופציה והן  ( payoff)מ "עבור אופציות חסם הן התז•

ההסתברות לשרידות האופציה במועד הפקיעה תלויים בשאלה 

, מראשלרמה מסוימת שהוגדרה האם מחיר נכס הבסיס יגיע 

 . במהלך חיי האופציה

 down)חסם נקראות גם אופציות חסם למטה והחוצה אופציות •

and-out barrier options.) 

משמשות לתיאור שני סוגים של אופציות   Knockoutאופציות •

ואופציות חסם מסוג  knock-outאופציות חסם מסוג : חסם

knock-in. 

הינה אופציה שנכבית ברגע   knock-outחסם מסוג אופציית •

 .שמחיר נכס הבסיס מגיע לרמה מסוימת שהוגדרה מראש
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 מודלים מבניים של חסם. 6

הינה אופציה שמופעלת ברגע   knock-inחסם מסוג אופציית •

 .שמחיר נכס הבסיס מגיע לרמה מסוימת שהוגדרה מראש

שערי ריבית  לאחרונה לונגסטאף ושוורץ בחנו את ההשפעה של •

שמידלו את חדלות הפירעון וארן שעשו בריס ודה סטוכסטיים כפי 

של שווי נכסי הפירמה  ( forward)כמופעלת כאשר המחיר העתידי 

 .נוגע בחסם כלשהו

כללו  אשראי להערכת סיכוני המבנית כמה מחקרים בתוך הגישה •

בגלל חוסר  , הסטוכסטי של שווי נכסי הפירמהבתהליך קפיצות 

 .אנליטית( tractability)עקיבות 

במודל המשמשת כלל קפיצות בתוך ההגדרה ( Zhou)זו •

 . ושוורץלונגסטאף 
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 מודלים מבניים של חסם. 6

 .אינטנסיבי מבחינה חישוביתמודל זה הוא מאוד , זאתעם •

-jump)הכולל דיפוזיית קפיצות מבני האנג והאנג מציעים מודל •

diffusion )  ובך מאפשרים ליישם בקלות פתרונות אנליטיים

והן עבור הסתברויות לחדלות חוב עקביים הן עבור מחירי איגרות 

 .פירעון

-שולס-בלקגישת של מגבלות גוברת על שתי קפיצות נוכחותן של •

 .מרטון

היות ולא הפתעה היא מאפשרת לחדלות הפירעון להיות , ראשית•

ניתן לצפות לקפיצה כל זמן שהתהליך של שווי נכסי הפירמה איננו 

 .רציף
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 מודלים מבניים של חסם. 6

הקפיצות גם מעלות את הסבירות שפירמות עם רמות מינוף •

נמוכות יגיעו לפתע לחדלות פירעון בטווח הקצר ובכך למעשה 

הקפיצות מאפשרות שלחברות הללו יהיו מרווחי אשראי רחבים  

 .בטווח הקצר, ממה שיכלו להיות להם, יותר

אשר חצייתו  , החסם מניחים חסם אקסוגנימבוססי כל המודלים •

 .תגרום לחדלות פירעון

 :בהינתן שהתהליך הסטוכסטי של שווי נכסי הפירמה הינו•

 

 

 

 .הרי שאמידת ההסתברות לחציית חסם שטוח הינה קלה לחישוב    
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 מודלים מבניים של חסם. 6

אזי שווי  , H > Kכלומר , ממחיר המימושיותר אם החסם גבוה •

 :שהיא למעשה שווי ההון העצמי הינה, האופציה

 

 

 

 

 :ושווי החוב הינו•
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 מודלים מבניים של חסם. 6

 :כאשר•

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ערכו הנוכחי של הקופון  , מורכב משני חלקיםנציין ששווי החוב •

 (. האיבר הראשון)וערכה הנוכחי של ההשבה ( האיבר השני)
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 מודלים מבניים של חסם. 6

הנייטרלית לסיכון לשרידות  הסתברות הוא הנוכחי של הקופון ערכו •

כפול גורם ההיוון חסר  ( K)כפול הקופון ( האיברים שבסוגריים)

 :הסיכון

 

בכל  Hלהישאר מעל החסם היא ההסתברות לשרידות הסתברות •

אשר שווה , במועד הפירעון Kעת וגם מעל למחיר המימוש 

האיבר הראשון )בכל עת  Hמעל החסם להסתברות להישאר 

אבל ליפול  Hמעל החסם להישאר פחות ההסתברות ( שבסוגריים

 (.  שבסוגרייםהשני האיבר ) Kלמחיר המימוש מתחת 
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 מודלים מבניים של חסם. 6

,  קרי)ההסתברות לחדלות פירעון הינה ההסתברות המשלימה •

ובשל כך ההשבה של , ההסתברות שתוארה לעיל( אחד פחות

 . בעלי החוב הינה שווי הנכס

 :-נציין ש•

 

 

 :  -וגם      

 

 

 .שוניםבמסגרת מדדים אבל , מייצגים הסתברויות לשרידות      
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 מודלים מבניים של חסם. 6

אזי שווי  , H < Kכלומר , ממחיר המימושיותר אם החסם נמוך •

 :שהיא למעשה שווי ההון העצמי הינה, האופציה

 

 

 

 

 :ושווי החוב הינו•
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 מודלים מבניים של חסם. 6

 :כאשר•

 

 

 

 

 

 

 

 

 .הינה זהההפרשנות של ההסתברויות •
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 מודלים מבניים של חסם. 6

 .  הנקוב של החובעל פי רוב החסם נמוך יותר מערכו •

עלינו להשתמש בנוסחאות האחרונות על מנת לחשב את  , לפיכך•

 .שווי החוב וההון העצמי

על מנת להפוך את תוצאות מודל החסם לברות השוואה לאלו של •

וכי הערך הנקוב $ 200נניח כי שווי נכס הבסיס הינו , מודל גסקה

 .150$של החוב הינו 

 .150$כמו כן נקבע שהחסם הינו •

(:  לזה שבמודל גסקה)יתר המידע עבור מודל החסם נשאר זהה •

וטווח לפדיון של , 5%ריבית חסרת סיכון , 20%סטיית תקן 

 .שנתיים
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 מודלים מבניים של חסם. 6

אנו מקבלים , D(T,t) -ו E(t)מתוך המשוואות הקודמות עבור •

= 137.35$ושווי החוב הוא $ 62.65ששווי ההון העצמי הוא 

62.65 $- 200$. 

מהתוצאה המתקבלת ממודל גסקה  3תוצאה זו גבוהה כמעט פי •

 .23.61$של 

היות ואחד  , שלא ניתן להשוות בין שני המודלים באופן ישיר, ברור•

מניח שתי נקודות זמן בדידות לחדלות פירעון והאחר מניח חדלות 

 ;פירעון רציפה

חסם  מניח והאחר ( פנימי)אחד מניח חסם אנדוגני , יתרה מכך•

 (.חיצוני למודל)אקסוגני 
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 מודלים מבניים של חסם. 6

 :לשרידות הינהההסתברות •

 

 

 

 

ון קוקס מציעים חסם התלוי בזמן שצומח  'פישר בלק וג•

 :אקספוננציאלית
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 מודלים מבניים של חסם. 6

 :מחיר איגרת החוב הינו, במקרה שכזה•
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 מודלים מבניים של חסם. 6

 :כאשר•
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 מודלים מבניים של חסם. 6
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 מודלים מבניים של חסם. 6

 Cבהתאם לאותם פרמטרים כמו במודל החסם השטוח נניח כי •

קיבלנו , קוקס ושכל היתר נותרו ללא שינוי-במודל בלק$ 150שווה 

 .100.8$שווי ההון העצמי המתקבל הינו 

 .163.14$שווי החוב הינו , לפיכך•

כך שיכלול   החסם השטוחמרחיבים את מודל ושוורץ לונגסטאף •

 .ק'בחובו את מודל שערי הריבית של ואסיצ
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 מודלים מבניים של חסם. 6
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 מודלים מבניים של חסם. 6

שערי הריבית מניח כי העתי של ק לאמידת המבנה 'מודל ואסיצ•

 :שער הריבית עוקב את התהליך הסטוכסטי הבא

 

 

 

 :ומספק את הנוסחה הבאה לתימחור איגרת חוב ללא קופון      
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 מודלים מבניים של חסם. 6

 

 

 

 

 

 

ק מבוסס  'המבנה העתי של ואסיצ, נניח כי במודל לונגסטאף שוורץ•

 .=  0 -ו, b ,0.06  =a ,0.02  =h=  1: על הפרמטרים הבאים

 (.w=  1, כלומר) 0נניח כי ההשבה היא , יתרה מכך•

•A(0) = 200 ,K = 150 ,r = 5%. 

 .98.14$שווי ההון העצמי המתקבל הינו •
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 מודלים מבניים של חסם. 6

מרטון מצויה בשימוש במספר -שולס-מסגרת העבודה של בלק•

כולל , אשראי ועל ידי מספר פירמות ייעוץלהערכת תוכנות 

CreditMetrics שפותח בשיתוף עם  ) ייס מנהטן'צמורגן .פי.י'של ג

 .של מודיס KMV -ו( רויטרס

מרטון למידול  -שולס-שתי המערכות משתמשות בגישת בלק•

חדלויות פירעון ומסתייעות במסד נתונים גדול המבוסס על נתונים  

 .היסטוריים

הן מגדירות , מרטון לתפעולי-שולס-על מנת להפוך את מודל בלק•

 .חדלות פירעון כמצב שבו מחיר המניה נופל מתחת לחסם מסוים

הפישוט הוא אודות לעובדה שמחירי המניות הינם הרבה יותר  •

 .תנודתיים מאשר שווי נכסי הפירמה
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 מודלים מבניים של חסם. 6

•CreditMetrics  מרחיק לכת לנושא מידול חדלות פירעון

 .מתואמות

אז די , נורמלית במשותף-אם מחיריהן של שתי מניות מפולגים לוג•

לחדלות פירעון המשותפת את ההסתברות קל למעשה לחשב 

 .שלהן
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 מודלים מבניים של חסם. 6

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

Put  אקזוטית(Barrier Option ) מסוגKnock in (Down and 
In )אירופאית. 
שערי ריבית סטוכסטיים. 
מספר סוגי חוב. 
איגרות חוב נושאות קופונים. 
תהליכי קפיצות. 
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 מודלים מבניים של חסם. 6

 :יתרונות•
יכולים לתמחר את מבנה ההון בכללותו. 
מבינים את השפעת שערי הריבית על חדלות הפירעון. 
הקפיצות הופכות את חדלות הפירעון להפתעה. 
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 מודלים מבניים של חסם. 6

 :חסרונות•
 לכייל את המודליםקשה. 
קשה לתמחר באמצעותם ניירות ערך פשוטים. 
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 מודלים מבניים של חסם. 6

 :יישומים•
ניתוח סיכונים של חברות. 
ניתוח מבנה ההון של חברות. 
תמחור שווי יחסי לניירות הערך של הפירמה. 
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יתרונות וחסרונות של מודלים  . 7

 מבניים

 .  רביםישנם יתרונות מבניים למודלים •

הם ממדלים את חדלות הפירעון תחת הנחה מאוד סבירה , ראשית•

שחדלות הפירעון הינה מצב בו שווי נכסי הפירמה נופל מתחת  

 .לערך החוב שלה

תוצאות המודל מראות כיצד , מרטון-שולס-במקרה של מודל בלק•

סיכון האשראי של חוב קונצרני הינו פונקציה של רמת המינוף  

 .וסטיית התקן של נכסי המנפיק

המבנה העתי של מרווחי התשואות נראה מציאותי וממצאים  •

 .  אמפיריים טוענים בעד ונגד צורתו

מתייחסים למגבלות  יותר החדשים מהמודלים המבניים חלק •

 .  מרטון המקורי-שולס-ולהנחות של מודל בלק
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 מבניים

ועל כן הם אינם מתאימים מבניים קשה לכייל מודלים , עם זאת•

של מכשירי חוב  ( frequent marking to market)לשיערוך תדיר 

 .מותנים

 .אף מהווים נטל מבחינה חישוביתמבניים מודלים •

איגרת חוב ללא קופון שהינה  של התמחור , כפי שראינו, לדוגמא•

קשה לא פחות מתמחור  (defaultable)חדלות פירעון -ברת

 .  אופציה

לשקולה לתמחור  קופונים הופכת את הבעיה כמובן שהוספת •

 (.  compound option)אופציה על אופציה 

תמחור חוב נחות דורש ההערכת שווי סימולטנית של כל  , בנוסף•

 . החובות הבכירים ממנו
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במצב בו ישנו לא נעשה שימוש במודלים מבניים , מכךכתוצאה •

 .מכשירי אשראי רביםבתמחור מדויק ומהיר של צורך 

היישום העיקרי של מודלים מבניים הוא בתחומים של  , במקום זאת•

מבנה החוב של וניתוח  של הפירמההאשראי ניתוח סיכוני 

 . הפירמה

מודל מבני מסוגל בסבירות גבוהה , במצגת הבאהכפי שיוסבר •

יותר לחזות את איכות האשראי של מכשיר קונצרני מאשר מודל  

 .  של תצורה מצומצמת
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נגדי לים שימושיים בניתוח סיכוני צד מודלים מבניים הינם כלפיכך •

(counterparty risk ) עבור בנקים כאשר הם מעמידים קווי אשראי

הסיכון של תיקי ניירות לטובת חברות וכלים שימושיים לניתוח 

 .  ערך

של חברות עשויים גם להשתמש במודלים אנליסטים , בנוסף•

לבנייה או לאירגון הדרך הטובה ביותר בתור כלים לניתוח מבניים 

 .מחדש של החוב וההון העצמי של החברה
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 הסיכונים   ניהול, ללא הערכות שווי"   

 "אפשריהוא בלתי    
 

  John C. Hull  (ון הל'ג) 

 ,   The derivatives bible) "ך של הנגזרים"התנ"כותב    

 (Options, Futures, and Other Derivativesהספר    

   2009   
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