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 מבוא. 1

סיכוני  : ח קונצרני חשוף לשני סוגים סיכונים"משקיע שמחזיק באג•

 .  שוק וסיכוני אשראי

סיכוני שוק קשורים לתנועות במבנה העתי של שערי הריבית •

בעוד , הממשלתיים והמרווחים עבור רמת איכות אשראי נתונה

שסיכוני אשראי מגיעים מאירוע של חדלות פירעון כמו גם מהגירת 

בין אם מדובר בהעלאת הדירוג או , (credit migration)אשראי 

 .בהורדת הדירוג

באופן אידיאלי יש לטפל בסיכוני האשראי ובסיכוני השוק במשולב •

מופעלת על  , או הורדת הדירוג, שכן ברוב המקרים חדלות הפירעון

 .ידי שינויים בשווי הנכסים ובשערי הריבית
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 מבוא. 1

גישה משולבת זו לסיכוני אשראי וסיכוני שוק נשארה אתגר  •

תיאורטי ומעשי שאנשי האקדמיה ואנשי מקצוע ניסו לטפל בו 

 .בעבר הקרוב

אשר כולן עולות בקנה אחד עם  , גישות שונות הוצעו בספרות•

 (.1992, למשל דאפי)' ארביטראז-מתודולוגיית תימחור היעדר

המתחיל במאמרו המקורי של מרטון  , המודל לתמחור אופציות•

מבוסס על התחייבות בערבון מוגבל המאפשרת לבעלי , (1974)

המניות להגיע למצב של חדלות פירעון בהתחייבויותיהם כל עוד 

, הם מוותרים ומוסרים את נכסי החברה לבעלי הסיכונים השונים

 (.  LP- Liquidation Preference)על פי סדרי הנשייה והפירעון 
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 מבוא. 1

ניתן לראות בהתחייבויות הפירמה כתביעות תלויות שהונפקו נגד •

עם תזרימים לבעלי החוב השונים המוגדרים על ידי , נכסי הפירמה

 .בכירות והתניות פיננסיות

כאשר שווי נכסי , חדלות פירעון מתרחשת במועד פירעון החוב•

, ולאחר מכן, הפירמה נופל מתחת לשווי החוב באותו זמן

 . התפלגות ההפסדים המותנית בחדלות פירעון נקבעת אנדוגנית

והן על  , (1995)אלטרנטיבה לגישה זו הוצעה הן על ידי הל וווייט •

והיא מאפשרת לפשיטת הרגל  , (1995)ידי ולונגסטאף ושוורץ 

 .  להתרחש בזמן חדלות פירעון מקרי
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 מבוא. 1

פשיטת רגל מופעלת בפעם הראשונה שבה שווי  נכסי הפירמה •

הגישה גם מניחה , מגיע לגבול חדלות פירעון שנקבע מראש

 .  אקסוגנית את ההפסד במקרה של חדלות פירעון

גישה זו מפשטת את תהליך פשיטת הרגל בכך שאינה מסתמכת  •

במפורש על מבנה העדיפויות של מכשירי החוב השונים של 

אלא משחררת את הכלליות שלה על ידי הנחת שיעורי , הפירמה

,  השבה אקסוגניים עבור כל שקל מובטח במקרה של חדלות פירעון

 . עבור כל אחד ממכשירי החוב השונים של הפירמה

שיעורי ריבית סטוכסטיים מתווספים למסגרת של מרטון  , כמובן•

 .במודלים הללו
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 מבוא. 1

הגישה העדכנית ביותר פותחה באופן עצמאי הן על ידי דאפי  •

והיא ( 1997, 1995)וטרנבול  ארו'והן על ידי ג( 1994)וסינגלטון 

תהליך מרקובי , למשל, מאפיינת את פשיטת רגל כתהליך אקסוגני

אשר אינו תלוי במפורש בנכסי , בדירוג האשראי של הפירמה

הפירמה ובסדרי הפירעון והנשייה של מכשירי החוב השונים של  

 . הפירמה

הם עדיין צריכים להניח את גורם ההשבה בהינתן אירוע  , עם זאת•

 .  של חדלות פירעון

בניגוד לגישה הקודמת אירוע של חדלות פירעון איננו מוגדר והוא •

 .  מתרחש בזמן אקראי
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 מבוא. 1

מודלים אלה מאפשרים לגזור למעשה את המבנה העתי של •

על ידי הנחת  , ההסתברויות לחדלות פירעון מתוך מרווחי האשראי

 .משהו-שיעור השבה אקסוגני שרירותי

ובחלק מהמקרים כיול המודל אף  , גישה זו קשה ליישום בפועל•

 .  מניב הסתברויות שליליות לחדלות פירעון

תוצאה לא עקבית זו נובעת מהעובדה כי לא רק שגורמי ההשבה  •

אלא שהם גם צריכים להיקבע באופן אנדוגני , משתנים על פני זמן

במודל היות וההפסד שנגרם לבעלי החוב צריך שיהיה תלוי באופן  

 .ברור בשווי נכסי הפירמה
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 המודל. 1

במצגת זו אנו מאמצים את מסגרת תמחור האופציות המסורתית •

ומראים כיצד היא מאפשרת , להערכת שווי ניירות ערך קונצרניים

וטרנבול   ארו'לשחזר הלכה למעשה את התוצאות שקיבלו ג

שמרווח האשראי של איגרת חוב קונצרנית הינו , כלומר, (1995)

בשיעור ההפסד  ( PD)המכפלה של ההסתברות לחדלות פירעון 

(LGD.) 

במודל שלנו שיעור ההפסד נקבע אנדוגנית והוא תלוי , עם זאת•

ובשיעור  , סטיית התקן של נכסי הפירמה, בשווי נכסי הפירמה

 .הריבית חסרת הסיכון לחדלות פירעון עבור אותו טווח לפדיון

אנו מציגים את השווי הכלכלי של חדלות הפירעון כשווי   2בפרק •

 (.Put)אופציית מכר 
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 המודל. 1

דוגמא מספרית משמשת על מנת להמחיש את היישום של •

 .  תיאורית תמחור האופציות לצורך הערכת סיכוני אשראי

אנו מנתחים את ההסתברות לחדלות פירעון ואת תוחלת   3בפרק •

 (.conditional expected recovery value)ההשבה המותנית 

נראה כיצד ניתן להעריך סיכוני אשראי על בסיס שווי מניה   4בפרק •

 . במקום על פי שווי נכסי הפירמה

,  המבוססות על קירובים מתמטיים, במקרים רבים התוצאות•

 .  נתונות לטעויות קטנות 

 .נגזור את הסיכון השיטתי של סיכוני אשראי 5בפרק •
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 המודל. 1

המודל המוצג במצגת זו מניח מבנה הון פשוט עם סוג אחד של  •

 (.  ללא ריבית, zero-coupon)חוב 

ניתן להרחיב את המודל בקלות למקרה שבו הפירמה , עם זאת•

 .הנפיקה חוב בכיר וחוב נחות

ואז שיעור ההפסד עבור כל אחד מסוגי החוב ייגזר אנדוגנית ביחד •

 .עם ההסתברות לחדלות פירעון

למודל מרטון  ( 1976)המודל מתבסס על ההרחבה של בלק וקוקס •

(1974.) 

המודל יכול לכלול גם מיסוי חברות על מנת להראות את ההשפעה  •

אלא , של מסים על חלוקת הסיכונים לא רק בין הבנק לבין הלווה

 .גם ביניהם לבין הממשלה
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הערכת סיכוני אשראי . 2

 (Put)כאופציית מכר 
, ניקח למשל את המקרה הפשוט של פירמה עם נכסים מסוכנים•

V ,אשר מומנים על ידי עצמי ,S ,ועל ידי התחייבות חוב אחת  ,

ועם    Fשל( כולל ריבית נצברת)עם ערך נקוב  Tהנפרעת בזמן 

 .Bשווי שוק של 

 Tכלומר הסיכון שבזמן, ההלוואה לפירמה נתונה לסיכוני אשראי•

 .F, יהיה מתחת למחוייבות לבעלי החוב, VT, שווי נכסי הפירמה 

,  סיכוני אשראי קיימים כל עוד ההסתברות של לחדלות פירעון•

Prob (VT < F) ,0בזמן מה שמרמז כי , גדולה מאפס  ,              

B0 < Fe-RT  ,כלומר שיעור התשואה לפדיון של החוב ,yT , גבוה

 .  r,  יותר משיעור הריבית חסרת הסיכון
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הערכת סיכוני אשראי . 2

 (Put)כאופציית מכר 
מציין את מרווח חדלות הפירעון המפצה את    r – yT  =pT  למעשה•

 .  ח עבור נשיאתם בסיכון חדלות הפירעון"מחזיקי האג

וללא עלויות , ללא מסים, אם אנו מניחים שהשווקים מושלמים•

וכי שווי נכסי הפירמה הינו פשוט סך הצברם של ההון  , פשיטת רגל

 :כלומר, העצמי והחוב

  0001 BSV 
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הערכת סיכוני אשראי . 2

 (Put)כאופציית מכר 
, מנקודת ראותו של הבנק שמעמיד את ההלוואה לטובת הפירמה•

,  להפחית את סיכוני האשראי/השאלות הן האם הבנק יכול למנוע

? מהי העלות הכלכלית של הפחתת סיכוני האשראי? ובאיזה מחיר

 ?מה הם הגורמים המשפיעים על עלות זו, וגם

במסגרת פשוטה זו סיכוני האשראי הינם פונקציה של המבנה •

 LR ≡ Fe-rT / V0יחס המינוף שלה  , כלומר, הפיננסי של הפירמה

הינו ערכה  Fe-rT -הינו ערכם הנוכחי של נכסי הפירמה ו V0כאשר )

סטיית התקן של נכסי , (הנוכחי של התחייבות חוב במועד הפירעון

 .T, והזמן עד לפירעון החוב, s, הפירמה

וגלאי ומסוליס  ( 1974)המודל הוצע בתחילה על ידי מרטון •

(1976). 
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הערכת סיכוני אשראי . 2

 (Put)כאופציית מכר 
כאשר הלוואה זו , שווי סיכוני האשראי של ההלוואה הבנקאית•

הינה למעשה מכשיר החוב היחיד של הפירמה ובהנחה כי מקור 

שווה לשווייה של אופציית מכר , המימון היחיד האחר הינו הון עצמי

(Put )על שווי נכסי של הפירמה ,V ,  במחיר מימוש שלF ,

 .Tהפוקעת בזמן 

למעשה הרי שהוא , שכזו( Put)אם הבנק רוכש אופציית מכר •

 .  האשראי הקשורים להלוואהכל סיכוני מבטל לחלוטין את 

 .1הדבר בא לידי ביטוי בטבלה •
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הערכת סיכוני אשראי . 2

 (Put)כאופציית מכר 
עבור  T -ו 0מטריצת התקבולים של הבנק בזמן : 1טבלה •

 (.Put)העמדת ההלוואה וקניית אופציית המכר 
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הערכת סיכוני אשראי . 2

 (Put)כאופציית מכר 
למשך חיים המתאים     Vעל( Put)מכר על ידי קניית אופציית •

מימוש השווה לערך הנקוב של עם מחיר , החובלטווח הפדיון של 

לחלוטין את כל סיכוני  למעשה לבטל הבנק יכול , ההלוואה

ולהמיר את הלוואת הפירמה המסוכנת בהלוואה חסרת  , האשראי

 . Fסיכון בעלת ערך הנקוב של 

אזי בשיווי משקל נקבל   , rהוא  אם שיעור הריבית חסרת הסיכון •

 .B0 + P = Fe−rT:   -ש

עלות  הינו ( Put)המסקנה היא ששווייה של אופציית המכר •

האשראי הקשורים בהעמדת הלוואה לטובת  ביטול כל סיכוני 

 .הפירמה
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הערכת סיכוני אשראי . 2

 (Put)כאופציית מכר 
אם נניח את ההנחות הדרושות על מנת ליישם את מודל בלק •

לדיון   (1976) ראה גלאי ומסוליס)למכשירי הון וחוב ( BS)ושולס 

אנחנו יכולים לכתוב למעשה את שווייה של , (מפורט בהנחות

 :כדלקמן( Put)אופציית המכר 

 

 

 

היא  (•)N -ו( Put)הוא השווי ההוגן של אופציית המכר   Pכאשר•

 .ההתפלגות הנורמלית סטנדרטית מצטברת

     2012 dNFeVdNP rT  
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הערכת סיכוני אשראי . 2

 (Put)כאופציית מכר 
 :בנוסף•

 

 

 

 

 

 .היא סטיית התקן של שיעור התשואה של נכסי הפירמה  sכאשר •
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הערכת סיכוני אשראי . 2

 (Put)כאופציית מכר 
הינם  , כמו גם עלויותיהם, המודל ממחיש כי סיכוני האשראי•

והסיכונים הללו הם ,  s, פונקציה של מסוכנות נכסי הפירמה

 .T, פונקציה של מרווח הזמן עד לפירעון החובבעצמם 

וככל , rחסרת סיכון הריבית   העלות מושפעת גם משיעור הריבית•

 .גבוה יותר כך יקר יותר להפחית את סיכוני האשראי r -ש

,                   למעשה העלות הינה פונקציה הומוגנית של יחס המינוף•

LR = Fe-rT / V0  , מה שאומר שהיא נשארת קבועה עבור עליה

 .או פשוט פונקציה קבועה לגודל Fe-rT / V0בגודל של 
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הערכת סיכוני אשראי . 2

 (Put)כאופציית מכר 
כעת אנו יכולים לגזור את שיעור התשואה לפדיון על החוב •

 :כדלקמן, yT, הקונצרני המונפק בניכיון
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הערכת סיכוני אשראי . 2

 (Put)כאופציית מכר 
מתוך  ,   r – yT  =pT,  כך שניתן לגזור את מרווח חדלות הפירעון•

 (:2)משוואה 

 

 

 

ניתן לחשב את מרווח חדלות הפירעון ממש כפונקציה של יחס •

,   s, סטיית התקן של נכסי בסיס,  LR ≡ Fe-rT / V0, המינוף

 .T, של החובוהטווח לפדיון 
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הערכת סיכוני אשראי . 2

 (Put)כאופציית מכר 
של מרווח חדלות , מציגה ניתוח רגישות דו פרמטרי 2טבלה •

הכולל את בחינת מרווח חדלות הפירעון   , BSבמודל , הפירעון

ביחס  ( הפועלות על המרווח ביחס ישר)לסטיות תקן שונות 

 (.ישרביחס המרווח הפועלים על )לשינויים ביחסי המינוף 
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הערכת סיכוני אשראי . 2

 (Put)כאופציית מכר 
מרווח חדלות הפירעון עבור חוב קונצרני                           : 2טבלה •

 (r = 10% -ו V0 = 100 ,T = 1עבור )

 

 

 

 

 
 

 

והוא , הינו שיעור הריבית השנתי במונחי ריבית אפקטיבית 10%•

 .במונחי ריבית רציפה 9.5%שקול למעשה לשיעור של 
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הערכת סיכוני אשראי . 2

 (Put)כאופציית מכר 
,            V0 = 100 ,T = 1כאשר   BSעל ידי שימוש במודל , 2בטבלה •

r = 10%,s = 40%   ויחס מינוףLR = 70% (  גורם מינוף השווה

המניות הינו                  נקבל ששווי , (F = 77שקול לערך נקוב של  0.7 -ל

S0 = 33.37  המסוכן הינו החוב הקונצרני וכי שוויB0 = 66.63. 

,  0.156=  77/  66.63 – 1שיעור התשואה על ההלוואה הוא •

על  ( 15.6% – 10%)=  5.6%כלומר קיימת פרמיית סיכון של 

 .ההלוואה המשקפת למעשה את סיכוני האשראי

 .P = 3.37הינו ( Put)המודל מראה גם ששווי אופציית המכר •

ח עבור שווי  "ש 3.37עלות ביטול סיכוני האשראי הינה , לפיכך•

הנקוב של החוב לשנה  כאשר הערך , ח"ש 100של נכסי פירמה 

 .ח"ש 77אחת הינו 
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הערכת סיכוני אשראי . 2

 (Put)כאופציית מכר 
 .20% -אגורות כאשר סטיית התקן יורדת ל 25 -העלות יורדת ב•

 .10%עבור סטיית תקן של  0 -ליורדת העלות •

 ,sהתקן  על ידי סטיית שהיא נמדדת המסוכנות של הנכסים כפי •

 .הינה גורם חשוב בקביעת סיכוני אשראי

הבנק מבטל  ( Put)על מנת לראות שעל ידי רכישת אופציית המכר •

את  לחשב אנחנו יכולים , למעשה את כל סיכוני האשראי שלו

 :  התשואה בגין פוזיציית הבנק

 

 
 

 

 

 .לשנה 10%המתורגמת לתשואה חסרת סיכון של     
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הערכת סיכוני אשראי . 2

 (Put)כאופציית מכר 
, אנו מראים כיצד ניתן להפוך את הניתוח הקונבנציונלי 1בנספח •

 .לגישת האופציות, המבוסס על מרווחי התשואות
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תוחלת  , הסתברות לחדלות פירעון. 3

 השבה מותנית ומרווח חדלות פירעון

ניתן לחלץ את ההסתברות לחדלות הפירעון עבור  ( 2)ממשוואה •

 .ההלוואה

הינה ההסתברות ששווי נכסי  N(d2)בעולם נייטרלי לסיכון •

  N – 1  =(-d2)N(d2) -ו, F -יהיה גבוה יותר מ Tהפירמה בזמן

 .הינה ההסתברות לחדלות פירעון

הבנק קונה למעשה  , P, (Put)על ידי רכישת אופציית המכר •

פוליסת ביטוח שהפרמיה שלה הינה התוחלת המהוונת של  

של חדלות  אירוע בקרות ( expected shortfall)הצפוי ההפסד 

 .פירעון
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תוחלת  , הסתברות לחדלות פירעון. 3

 השבה מותנית ומרווח חדלות פירעון

 :באופן הבא( 2)ניתן לכתוב מחדש את משוואה , ואכן•

 

 

 

 

(  Put)מפרקת את הפרמיה על אופציית המכר ( 4)משוואה •

 .לשלושה גורמים

הערך המוחלט של האיבר הראשון שבתוך הסוגריים הינו תוחלת  •

 . VT ≤ Fבקרות  מותנה , ההשבה המהוונת של ההלוואה

הוא מייצג את התשלום הצפוי הנייטרלי לסיכון לבנק במקרה •

 . Tבזמן  Fשהפירמה אינה מסוגלת לשלם את מלוא המחוייבות  
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תוחלת  , הסתברות לחדלות פירעון. 3

 השבה מותנית ומרווח חדלות פירעון

ח חסרת  "האיבר השני שבתוך הסוגריים הינו השווי ההוגן של אג•

 .  Tבזמן  Fסיכון המבטיחה תשלום של 

סך הצברם של שני האיברים שבתוך הסוגריים מניב את , לפיכך•

מותנה בכך  , תוחלת ההפסד הצפוי במונחי ערכים נוכחיים

 .Tשהפירמה תפשוט רגל בזמן 

,    הינו ההסתברות לחדלות פירעון  Pהגורם השלישי שקובע את •

(-d2)N . 

על ידי הכפלת ההסתברות לחדלות פירעון בשווי ההוגן של תוחלת  •

ההפסד הצפוי אנו גוזרים למעשה את הפרמיה עבור ביטוח נגד 

 .חדלות פירעון
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תוחלת  , הסתברות לחדלות פירעון. 3

 השבה מותנית ומרווח חדלות פירעון

כלומר )באמצעות שימוש באותה דוגמא מספרית מהפרק הקודם •

V0 = 100 ,T = 1 ,r = 10%,s = 40% ,F = 77  ו- LR = 0.7  )

 :-נקבל ש

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

העלות המחושבת של חדלות הפירעון שונה במקצת משווי  •

 .מהפרשי עיגול כתוצאה( Put)אופציית המכר 
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תוחלת  , הסתברות לחדלות פירעון. 3

 השבה מותנית ומרווח חדלות פירעון

 .התוצאות לעיל מתבססות על הנחת עולם נייטרלי לסיכון•

כאשר משחררים את ההנחה של עולם  , הכלליהמקרה עבור •

*d-)ההסתברות לחדלות פירעון נתונה על ידי , נייטרלי לסיכון
2)N , 

 

 

 

 

 V -ו, V, כאשר      הינו תוחלת התשואה הצפויה על נכסי הפירמה•

( 1978)וגלאי ( 1964)ראה בונס )נורמלית -מונח כמפולג לוג

 (. להוכחה והסבר לתוצאה זו
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תוחלת  , הסתברות לחדלות פירעון. 3

 השבה מותנית ומרווח חדלות פירעון

לחדלות פירעון ההסתברות , בהתייחס לדוגמא המספרית שלנו•

 .  24.4%הנייטרלית לסיכון הינה 

הינה  ,     , אם נניח כי תוחלת התשואה הצפויה על נכסי הפירמה•

אזי ההסתברות לחדלות פירעון בעולם האמיתי הינה , 16%

20.5%. 

 : תוחלת ההשבה נתונה כעת על ידי•
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תוחלת  , הסתברות לחדלות פירעון. 3

 השבה מותנית ומרווח חדלות פירעון

,   ELT, אנחנו יכולים לחשב את ההפסד הצפוי( 4)ממשוואה •

 :במועד הפירעון, בקרות אירוע של חדלות פירעון

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 :באמצעות הדוגמא המספרית הקודמת שלנו נקבל, שוב•
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תוחלת  , הסתברות לחדלות פירעון. 3

 השבה מותנית ומרווח חדלות פירעון

תוצאה זו עולה בקנה אחד עם ההגדרה של מרווח חדלות הפירעון •

 (.  3)וגזירתו  במשוואה 

הצפוי מהחוב הקונצרני  עולה כי התקבול ( 5)ממשוואה , ואכן•

 :במועד הפירעון הוא

 
 

הבאה לידי ביטוי  , כך שהעלות הצפויה של חדלות הפירעון•

 :הינה, בתשואה

 

 
 

 

 

 (.3)והיא זהה למעשה למשוואה •
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תוחלת  , הסתברות לחדלות פירעון. 3

 השבה מותנית ומרווח חדלות פירעון

ארו וטרנבול  'דומה למסקנה הנגזרת מהמודל של ג( 5)משוואה •

כלומר מרווח האשראי , המשמש לתמחור נגזרי אשראי( 1995)

הינו המכפלה של ההסתברות לחדלות הפירעון בההפסד במקרה  

 .  של חדלות פירעון

במודל שלהם הם מניחים שהמבנה העתי של מרווחי  , עם זאת•

 .  האשראי הינו ידוע ושניתן לגזור אותו מנתוני שוק

 (.forward spread)ואז ניתן לגזור בקלות את המרווח העתידי •

ארו  'ג, על ידי הנחה כי גורם ההשבה הינו נתון ואקסוגני למודל•

וטרנבול יכולים לחלץ את ההסתברות העתידית לחדלות פירעון 

(forward probability of default.) 
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תוחלת  , הסתברות לחדלות פירעון. 3

 השבה מותנית ומרווח חדלות פירעון

הן ההסתברות  אך , במודל שלנו אנו מגיעים לאותה מסקנה•

לחדלות פירעון והן שיעור ההשבה נגזרים סימולטנית מתוך תנאי 

 .שיווי משקל

ברור שלא ניתן להניח כי שיעור ההשבה  ( 4) -ו( 3)ממשוואות •

אלא שהוא ממשיך להשתנות כפונקציה של הטווח לפירעון  , קבוע

 .שווי נכסי הפירמה
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אמידת סיכוני אשראי  . 4

 שווי ההון העצמיכפונקציה של 

עלות ביטול סיכוני האשראי נגזרה בהתבסס על שווי נכסי  2בפרק •

 .הפירמה

השכיחה  כעת מתעוררת לה בעיה פרקטית הנוגעת לאי הזמינות •

 .Vאודות כל כך בדבר תצפיות 

אזי ניתן  , אם הן המניות והן החוב נסחרים, במקרים מסוימים•

 .  על ידי חיבור שוויי השוק של המניות והחוב יחד Vלשחזר את 

לעתים קרובות יותר הלוואות קונצרניות אינן נסחרות  , עם זאת•

 .והתצפיות היחידות שיש לנו הן של המניות

השאלה היא האם ניתן לגדר את סיכון חדלות הפירעון באמצעות  •

 .מניות ונגזרים על מניות הפירמה
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אמידת סיכוני אשראי  . 4

 שווי ההון העצמיכפונקציה של 

ההון העצמי הינו תביעה מותנית , במסגרת הפשוטה שלנו•

(contingent claim )על שווי נכסי הפירמה  . 

 :ניתן לבטא את שווי ההון העצמי באופן הבא•

 

 

 

שווי ההון עצמי הינו פונקציה של אותם הפרמטרים שחושבו עבור  •

 (.2)במשוואה ( Put)אופציית המכר 

     21006 dNFedNVS rT
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אמידת סיכוני אשראי  . 4

 שווי ההון העצמיכפונקציה של 

סינטטית על ידי מכירה בחסר של   ( Put)ניתן ליצור אופציית מכר •

(-d1)N וקניה של , יחידות של נכסי הפירמה(-d2)FN  יחידות של

 .Fבעלת ערך נקוב של , Tאיגרת חוב ממשלתית הנפדית בזמן 
 

 ניצור          , S, כך שאם נמכור בחסר            יחידות של המניה•

 

 פוזיצייה השקולה מכל הבחינות הכלכליות והאפקטיביות        

 ,    יחידות N(d1-)על נכסי הפירמה של  Shortהמהותיות לפוזיציית       

 :-מאחר ו      
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אמידת סיכוני אשראי  . 4

 שווי ההון העצמיכפונקציה של 

הרי  , נצפה באופן ישיר או עקיףאיננו נסחר או   Vאם , לפיכך•

על ידי מכירה בחסר  ( Put)שניתן ליצור באופן דינמי אופציית מכר 

 .של מניות במספר המתאים

האמיתית לבין אופציית המכר ( Put)השקילות בין אופציית המכר •

(Put ) ועל כן יש , פני מרווחי זמן קצריםרק על תקפה הסינטטית

ובזמן שנותר עד   S-להתאימה מחדש באופן תדיר עבור שינויים ב

 .לפירעון החוב

 :-נקבל ש, על ידי שימוש בנתונים מהדוגמא מספרית הקודמת•
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אמידת סיכוני אשראי  . 4

 שווי ההון העצמיכפונקציה של 

משמעות הדבר היא כי על מנת לבטח נגד חדלות פירעון של •

עבור פירמה עם שווי , 77הלוואה לשנה אחת בעלת ערך נקוב של 

  0.124הבנק צריך למכור בחסר , 100שוק של נכסים העומד על 

שימו לב שההון המונפק שקול להחזקה לטווח  )מסך ההון המונפק 

מנכסי הפירמה וכי מכירה בחסר של  N(d1)=  0.89של קצר 

מנכסי  4מההון העצמי שקולה למכירה בחסר של  0.124

 (.הפירמה
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אמידת סיכוני אשראי  . 4

 שווי ההון העצמיכפונקציה של 

השאלה כעת היא האם אנחנו יכולים להשתמש באופציית מכר •

(Put )על ההון העצמי על מנת לגדר את סיכון חדלות הפירעון? 

,  צריך לזכור שההון העצמי בעצמו משקף את סיכון חדלות הפירעון•

וכתביעה מותנית ניתן לבטא את סטיית התקן המיידית  

(instantaneous ,הרגעית) שלו ,sS  ,באופן הבא: 

 

 
 

 כאשר                        הינה הגמישות המיידית של ההון העצמי•

 

 .             -ו, ביחס לשווי נכסי הפירמה      
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אמידת סיכוני אשראי  . 4

 שווי ההון העצמיכפונקציה של 

,  משתנה Vכאשר המשתנה , הינה סטוכסטית  sS -מאחר ו•

השווי  לצורך הערכת הקונבנציונלי לא יכול להיות מיושם  BSמודל

 .Sעל  ( calls)ואופציות רכש ( puts)של אופציות מכר 

מסלול  או לחילופין שתעקוב , תהיה קבועה s  -שדורש   BSמודל•

 .דטרמיניסטי על פני משך חיי האופציה

הראו שניתן ( 1995 -ו 1994)קורהי וגלאי , בנשושן, עם זאת•

 .BSבמודל ( 7)להשיג קירוב טוב על ידי שימוש במשוואה 
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אמידת סיכוני אשראי  . 4

 שווי ההון העצמיכפונקציה של 

הנאמדת מתוך   sS, עבור אופציות לטווח ארוך, בפרקטיקה•

לפיכך  , צפויה להשתנות באופן נרחב מיום ליוםאיננה ( 7)משוואה 

עבור    BSבהקשר של הערכת( 7)להשתמש במשוואה כן ניתן 

גם כאשר נכס הבסיס אינו עוקב התפלגות , אופציות לטווח ארוך

 .נורמלית סטציונארית-לוג
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הסיכון השיטתי והסיכון  . 5

 הספציפי של סיכון חדלות הפירעון

לסיכוני השוק קשורים קשר הדוק יש לציין כי סיכוני אשראי אינם •

שכן שני הגורמים העיקריים בקביעת העלות של , של הפירמה

,  וסטיית התקן שלהם, V, חדלות הפירעון הינם שווי נכסי הפירמה

s. 

לסיכוני השוק   Vאנחנו יכולים להוסיף תובנה נוספת על ידי קישור  •

 (. CAPM)הכלליים באמצעות המודל לתמחור נכסי הון 

 :השווי ההוגן של הפירמה נתון על ידי CAPM -במסגרת ה•

 
 

 

הינו עלות        -ו, Tהינו תוחלת שוויי הפירמה בזמן  E(VT)כאשר •

 .הפירמהשל ההון 
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הסיכון השיטתי והסיכון  . 5

 הספציפי של סיכון חדלות הפירעון

 :ניתן לבטא את     באופן הבא CAPM -מתוך ה•

 

 

הוא תוחלת  ,      הוא שיעור הריבית חסרת הסיכון  rכאשר •

התשואה הצפויה על תיק השוק המורכב מכלל הנכסים המסוכנים  

 .הוא הסיכון השיטתי של הפירמה bV -ו, במשק

השווי ההוגן של הפירמה הוא פונקציה של התנועות המשותפות  •

 .של שווי הפירמה עם השווי של כלל הנכסים המסוכנים במשק

Mr

 rrrr MVV  b
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הסיכון השיטתי והסיכון  . 5

 הספציפי של סיכון חדלות הפירעון

הינה השונות        -ו, הינו פונקציית השונות המשותפת covכאשר •

של שיעורי התשואה על מדד השוק של כלל הנכסים המסוכנים  

 .במשק

במסגרת של זמן רציף ניתן להראות כי לסיכוני אשראי יש סיכון  •

 :כמפורט להלן, אשר קשור לסיכוני שוק, שיטתי

 

 

 
 

,  P, הינו שיעור התשואה המיידי על עלות סיכוני האשראי rPכאשר •

 (.2)הנתונה על ידי משוואה 
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הסיכון השיטתי והסיכון  . 5

 הספציפי של סיכון חדלות הפירעון

:  שלפונקציה היא סיכון הביתא המיידי של עלות חדלות הפירעון •

הנמדדים על ידי התנועות )הסיכונים העסקיים של הפירמה ( 1)

איבר ההסתברות bV); (2 ), המשותפות היחסיות עם סיכון השוק

(-d1)N  ; (3 )היחס שבין שווי הפירמה לבין עלות חדלות הפירעון,  

V / P  . 

 .הינו שלילי( 8)הסיכון השיטתי במשוואה •

 סיכון ביתא חיובי הבנק מניח , על ידי מתן הלוואה מסוכנת לפירמה•

 

 . בעקבות סיכון חדלות הפירעון, עבור הפירמה                            V
P

V
dN b1
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הסיכון השיטתי והסיכון  . 5

 הספציפי של סיכון חדלות הפירעון

מבטל למעשה , Pביטוח מפני סיכון חדלות פירעון על ידי רכישת •

 .  האמורסיכון הביתא את 

ההנחה כי הסיכון  כעת את נוסיף , במונחי הדוגמא המספרית שלנו•

 :-שונקבל ( bV=  1) 1 -להשיטתי של הפירמה שווה 
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הסיכון השיטתי והסיכון  . 5

 הספציפי של סיכון חדלות הפירעון

 .לחוזה הביטוח לביטול סיכון חדלות הפירעון יש סיכון ביתא שלילי•

על פני , 4הגמישות שלו מגבירה את תנועות השוק בכמעט פי •

 .פרק זמן קצר

-להערכת הון רגולטורי קובעת כי לניירות ערך פנים  BISמסגרת •

יש להקצות הון כנגד סיכוני שוק , כמו איגרות חוב ומניות, מאזניים

 .כלליים וכנגד סיכון ספציפי

שמחיר נייר ערך  לסיכון מתייחס , BIS -על פי ה, סיכון ספציפי•

, בודד ינוע ביותר או בפחות ממה שצפוי מתנועות שוק כלליות

 .כתוצאה מאירועי אשראי ספציפיים המתייחסים למנפיקים בודדים
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הסיכון השיטתי והסיכון  . 5

 הספציפי של סיכון חדלות הפירעון

ניתן לקבוע את הקצאת ההון כנגד הסיכון הספציפי באמצעות  •

או לחילופין על ידי הגישה הסטנדרטית  " מודלים פנימיים"

 .השרירותית משהו

את המדד  ( 8)ניתן לגזור באופן ישיר מתוך משוואה , בהקשר זה•

 :כלומר, עבור יום אחד, SR, הפנימי לסיכון הספציפי

    3659
0

1 MV
B

V
dNSR sb 



  

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

הסיכון השיטתי והסיכון  . 5

 הספציפי של סיכון חדלות הפירעון

, ח ללא תלוש"כנגד הסיכון הספציפי עבור אג CCSR, הקצאת ההון•

 :הינו

 

 

אנו   = 0.00216SR -ו sM = 20% -בהנחה ש, בדוגמא שלנו•

 .CCSR = 3.178: -מקבלים ש

להפסד מקסימלי עם רווח סמך של מקבילה נציין שהקצאת ההון •

 .  יום10זנבית על פני אופק החזקה -בהתפלגות חד 99%

והיעדר , במחיר( התשואות)בהנחת נורמליות של שיעורי השינוי •

לתקנן כלפי מעלה את סטיית התקן הרי שיש , מתאם סדרתי

 .                 :המיידית על ידי הגורם

    1033.210 0  SRBCCSR

  1033.2 



  

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

הסיכון השיטתי והסיכון  . 5

 הספציפי של סיכון חדלות הפירעון

על מנת   BIS -הנדרש על ידי ה 3ישנו מכפיל נוסף של , כמו כן•

כמו סיכוני , לפצות על סיכונים נוספים שלא נתפסו על ידי המודל

 .נזילות
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שילוב מרווחי תשואות  : 1נספח 

 עם גישת האופציות

על מנת להמחיש כיצד ניתן להשתמש בגישת האופציות בהינתן •

השתמשנו בדוגמה המספרית הבאה אשר עוקבת  , מרווחי תשואות

 . הקונבנציונליהניתוח אחר 
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שילוב מרווחי תשואות  : 1נספח 

 עם גישת האופציות

חוב  הגלומות במחירי איגרות מציגה את התשואות  1טבלה •

 .קונצרניות סחירותחוב ואיגרות ממשלתיות 

 תשואות לפדיון ומרווחי תשואה בשוק: 1טבלה •
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שילוב מרווחי תשואות  : 1נספח 

 עם גישת האופציות

על מנת לגזור את עקומי  1,ניתן להמיר את הנתונים מטבלה •

עבור איגרות  ( spot zero curves)הריביות המיידיים החלקים 

 .  חוב ממשלתיות ואיגרות חוב קונצרניות
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שילוב מרווחי תשואות  : 1נספח 

 עם גישת האופציות

 spot zero)עקומי הריביות המיידיים החלקים : 2טבלה •

curves  ) 
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שילוב מרווחי תשואות  : 1נספח 

 עם גישת האופציות

 (  spot zero curves)עקומי הריביות המיידיים החלקים •

 forward)משמשים לגזירת עקומי הריביות העתידיים החלקים •

zero curves )החל מבעוד שנה ל- N שנים קדימה  . 

,  מידע זה הכרחי עבור מטריצת האשראי ומערכות הערכה נוספות•

 .המתבססות על מרווחי התשואות
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שילוב מרווחי תשואות  : 1נספח 

 עם גישת האופציות

 forward zero)עקומי הריביות העתידיים החלקים : 3טבלה •

(curves  החל מבעוד שנה ל-N  שנים קדימה . 
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שילוב מרווחי תשואות  : 1נספח 

 עם גישת האופציות

אנו משתמשים בנתונים מתוך עקומי הריביות המיידיים החלקים  •

(spot zero curves )  על מנת להעריך את הפרמטר המשתמע

ח מונפק "עבור פירמה עם אג( implied parameter)הגלום 

 .שנים Tהנפדה בעוד 

אזי שיעור התשואה הגלום בה , ח לשנתיים"יש אגX אם לחברה •

לשנה עבור איגרת חוב המונפקת  6.25%צריך להיות עקבי עם 

 (.ללא תלוש)בניכיון 

ח קונצרנית נושאת קופונים עם  "על ידי המרת אג, במילים אחרות•

הרי  , ח דומה שאינה נושאת קופונים"טווח לפדיון של שנתיים לאג

שאינה נושאת  ח"אגשל ההתשואה האפקטיבית לפדיון ששיעור 

 .6.25%להיות צריך קופונים 
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שילוב מרווחי תשואות  : 1נספח 

 עם גישת האופציות

ח דומה שאינה "שיעור התשואה האפקטיבית חסרת הסיכון של אג•

 .5.91%הינו , טווח לפדיון של שנתייםובעלת נושאת קופונים 

הרי , T=  2בזמן   F=  100ח יש ערך נקוב של "אם נניח כי לאג•

 .F  =B0/  (1.0625)2=  88.58צריך להיות , B0, שערכה הנוכחי

שווה , s,  אם סטיית התקן של שיעור התשואה על נכסי הפירמה•

עבור שווי , S0, אנחנו יכולים לחשב את שווי ההון עצמי 20% -ל

 .V0פירמה נתון  

 .  S0  =V0+  88.58: -כך ש  V0הבעיה היא למצוא את •

שווה ( Put)כך ששווי אופציית המכר   V0בעיה זו שקולה למציאת •

 F  −2(1.0591 / )F  =P( / 1.0625)2=  0.57: -ל
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שילוב מרווחי תשואות  : 1נספח 

 עם גישת האופציות

אנו מוצאים כי , ובהתחשב בהנחות לעיל, באמצעות ניסוי וטעייה•

שווי ההון העצמי , שולס-במודל בלק V0= 144על ידי הקלדת  

  144.02=  55.44+  88.58: -כך ש  S0=  55.44המתקבל הינו 

 .P = 0.58וגם 

ח קונצרנית עם טווח  "ניתן לגזור את עלות סיכוני האשראי של אג•

 V0על ( Put)לפדיון של שנתיים מתוך שווייה של אופציית מכר 

 .עבור הפרמטרים לעיל 0.58 -השווה ל, F = 100 -בהינתן ש

 :ערכו הנוכחי של שווי ההשבה של ההלוואה נתון על ידי•
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שילוב מרווחי תשואות  : 1נספח 

 עם גישת האופציות

  אנו מוצאים כי עבור   s = 15%על ידי ביצוע אותו התהליך עבור •

V0 = 124  הינם  , (בערכים נוכחיים)של החוב וההון העצמי השוויים

 .בהתאמה, 35.42 -ו 88.58

וערכו הנוכחי של שווי   P = 0.57עלות סיכוני האשראי הינה•

 .  81.5ההשבה הינו 

,  V0 = 170מרווח התשואה עקבי עם שווי שוק של  s = 25%עבור •

 .81.42ושווי הון עצמי של  LR=  0.524שפירושו יחס מינוף של 
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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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