
עסקת שווי מודל להערכת 

  CDSהחלפה מסוג 

)Default Swaps(Credit  
 

 ייעוץ פיננסי – Ultimate Adviceל "מנכ, מנהל תיקים מוסמך, מצגת בפני מר דוד מור

      CRM ,FRM  ,MBA,רועי פולניצר   

 שווי פנימי   

   

  

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



  

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

 מבוא

עסקת  "או בשמו העברי   Credit Default Swap ("CDS")-ה•

מכשיר פיננסי המאפשר העברת הוא " אשראיהחלף כשל 

 .  חשיפת אשראי למנפיק בין צדדים בעיסקה

למקרה של אי   CDS -ממוכר הרוכש ביטוח  CDS -קונה ה•

תמורת תשלום  , ידי מנפיק נייר הערך-עמידה בתשלום על

 .פרמיה תקופתית
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 הסתברות שולית

(Marginal Probability) 

 -:יקרה מסומנת כ Aההסתברות השולית שמאורע •

 

 

לא יקרה   Aקרי שמאורע , וההסתברות המשלימה לה•

 :-מסומנת כ

 AP

   APAP 1
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 הסתברות שולית

(Marginal Probability) 

בהינתן שההסתברות השולית לחדלות פירעון  , למשל•

(Marginal Probability to Default )שווה ל-: 

 

 

ההסתברות  , כלומר, הרי שההסתברות המשלימה לה•

 Marginal Probability to)השולית לשרידות 

Survival )שווה ל-: 

  2.0DP

    8.02.011  DPDP
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 מאורעות זרים

מאורעות זרים הם מאורעות שאינם יכולים להתרחש  •

או  )למשל מאורעות משלימים זה לזה , בו זמנית

שהגעת לחדלות פירעון בתאריך מסויים או שלא הגעת  

 (.אי אפשר גם וגם -לחדלות פירעון באותו תאריך 

אזי החיתוך  , הם מאורעות זרים B -ו Aאם , כלומר•

 (:כי אין ביניהם חפיפה)שלהם שווה לאפס 

 

 
  0BAP
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 מאורעות זרים

לא אומר ( חפיפה)אך יש לשים לב שזה שאין להם חיתוך •

 .  כי תלות למעשה מייצגת מידע -שהם בלתי תלויים זה בזה 

לא   B -אז אני יודע בטוח ש, קרה A -אם אני יודע ש, משמע•

 .קרה ולכן יש ביניהם תלות מוחלטת

 .מאורעות זרים הם תמיד מאורעות התלויים זה בזה, לפיכך•

כל מאורעות משלימים זה לזה הם בהכרח מאורעות , וכן•

אך לא כל מאורעות זרים הם בהכרח מאורעות , זרים

 .משלימים זה לזה
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 מאורעות זרים

 :האיחוד של מאורעות באופן כללי מנוסח כדלקמן•

 

 

 :אך הראנו מקודם כי החיתוך של מאורעות זרים הוא•

 

 :ולכן האיחוד של מאורעות זרים הוא •

 

 

       BAPBPAPBAP 

  0BAP

      1 BPAPBAP
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 מאורעות בלתי תלויים

מאורעות בלתי תלויים זה בזה הם מאורעות •

שהתרחשות של אחד מהם איננה תלויה או מותנית  

 .בהתרחשותו של האחר

,  הם מאורעות בלתי תלויים זה בזה B -ו Aאם , כלומר•

 :אזי החיתוך שלהם שווה למכפלתם

 

      BPAPBAP 
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 מאורעות בלתי תלויים

 :דוגמא למאורעות בלתי תלויים זה בזה•

אין תלות בין התוצאה שנקבל   -הטלת שני מטבעות בו זמנית 1.

מהטלת המטבע הראשון לבין התוצאה שנקבל מהטלת המטבע  

 .השני

אין תלות בין התוצאה   -הטלת קובייה והטלת מטבע בו זמנית 2.

 .שנקבל מהטלת הקובייה לבין התוצאה שנקבל מהטלת המטבע

אין תלות בין אחת   -ירי במטווח /בעיטות לרשת/זריקות לסל3.

 .לשנייה

 .אין תלות בין אחת לשנייה -ניחוש תשובות נכונות במבחן 4.
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 מאורעות בלתי תלויים

 :האיחוד של מאורעות באופן כללי מנוסח כדלקמן•

 

 

אך הראנו מקודם כי החיתוך של מאורעות בלתי תלויים  •

 :זה בזה הוא

 

 :ולכן האיחוד של מאורעות בלתי תלויים זה בזה הוא •

 

 

       BAPBPAPBAP 

          1 BPAPBPAPBAP

     BPAPBAP 
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הסתברות מותנית 

(Conditional Probability) 

 Bבהינתן שמאורע  Aההסתברות המותנית של מאורע •

 :מסומנת כ, קרה

 

 

 :כאשר נוסחת הכפל היא•

 

 

 BAP

     BAPBPBAP 
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הסתברות מותנית 

(Conditional Probability) 

 :  וממנה נגזרת נוסחת ההסתברות המותנית•

 

 

 

 :  ונוסחת ההסתברות השלמה•

 

 

 
 
 BP

BAP
BAP




         APABPAPABPBP 
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 Bayesנוסחת 

משמשת לעדכון סט של הסתברויות         Bayesנוסחת •

בתגובה להגעה של מידע  , עבור מאורע נתון, אפריוריות

 .חדש ובעצם כך להופכן להסתברויות פוסטריוריות

אם אנו רוצים למצוא מהי ההסתברות לצמיחה  , לדוגמא•

אזי , כלכלית במשק בהינתן שמדד המניות המקומי יעלה

 :נשתמש במשוואה הבאה

 
 

       
 GP

RPRUPGPGUP

GUP
UGP 
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 Bayesנוסחת 

 :כאשר•

(G)P  =ההסתברות לצמיחה כלכלית. 

(R)P  =קרי, ההסתברות המשלימה לצמיחה כלכלית  , 

 .לשפל             

(U)P  =ההסתברות לעליית מדד המניות המקומי  . 
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 הסתברות בדידה

(Discrete Probability) 

(  Discrete)הטבלה הבאה מציגה את ההסתבריות הבדידות •

 .לחדלות פירעון עבור חברות בדירוגי אשראי שונים על פני זמן

  Time (years) 

 1 2 3 4 5 7 10 

Aaa 0.000 0.013 0.013 0.037 0.104 0.244 0.494 

Aa 0.021 0.059 0.103 0.184 0.273 0.443 0.619 

A 0.055 0.177 0.362 0.549 0.756 1.239 2.136 

Baa 0.181 0.510 0.933 1.427 1.953 3.031 4.904 

Ba 1.157 3.191 5.596 8.146 10.453 14.440 20.101 

B 4.465 10.432 16.344 21.510 26.173 34.721 44.573 

Caa 18.163 30.204 39.709 47.317 53.768 61.181 72.384  
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 הסתברות בדידה

(Discrete Probability) 

יש  Baaח בדירוג אשראי של "מהטבלה עולה כי לאג•

להגיע לחדלות פירעון בסוף השנה   0.181%סיכוי של 

סיכוי להגיע לחדלות פירעון בסוף   0.510%, הראשונה

 .השנה השנייה וכך הלאה

 Baaח בדירוג אשראי של "עוד עולה מהטבלה כי לאג•

 - 100%) 0.181%)=  99.819%יש הסתברות של 

הסתברות של , לשרוד עד סוף השנה הראשונה

לשרוד עד סוף השנה  ( 100% - 0.510%)=  99.49%

 .  השנייה וכך הלאה



   

  

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

 הסתברות בדידה

(Discrete Probability) 

ח בדירוג אשראי התחלתי של "אם כך ההסתברות שאג•

Baa  ולא  )תגיע לחדלות פירעון במהלך השנה השנייה

 (.0.510% - 0.181%)=  0.329%היא ( בסופה
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 הסתברות מותנית

(Conditional Probability) 

עם ההסתברויות  Baaח בדירוג אשראי "ניקח את אותה אג•

 :הבדידות לחדלות פירעון הן

 

שווה להסתברות  ( d)ההסתברות הבדידה , בשנה הראשונה•

 . k1 = d1 = 0.181%(: k)המותנית 

 .S1 = 99.819%ההסתברות לשרידות היא , לאחר שנה•

מותנית )ההסתברות המותנית לחדלות פירעון בשנה השנייה •

 :  היא(בזה שלא הייתה לחדלות פירעון בשנה הראשונה

%510.0%,181.0 21  dd

%509.0%510.0%819.99212  dSk
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הסתברות מצטברת 

(Cumulative Probability) 

 :ההסתברות לשרידות היא, לאחר שנתיים•

 

 

  2 -ו 1ההסתברות המצטברת לחדלות פירעון בשנים , לפיכך•

 : היא

 

 :או•

 

%690.0%509.0%181.0212  kkC

    %310.99%490.99%819.9911 212  ddS

%690.0%310.99%1001 22  SC
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 הסתברות מותנית

(Conditional Probability) 

ח  "נחזור לטבלה ונחשב את ההסתברות הלא מותנית של אג•

 :להגיע לחדלות פירעון במהלך השנה השלישית Caaבדירוג 

 

 :היא 2ח האמורה תשרוד עד לסוף שנה "ההסתברות שהאג•

 

ח תגיע לחדלות פירעון במהלך השנה  "ההסתברות שהאג•

השלישית מותנית בכך שהיא לא הגיעה לחדלות פירעון מוקדם 

 :יותר היא

%505.9%204.30%709.3923  dd

%623.13%769.69/%505.9 

%796.69%204.30%100 
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 הסתברות מותנית ממוצעת

(Average Intensity) 

לחדלות פירעון נקראות גם  ( Conditional)הסתברויות מותנות •

או שיעורי סכנה ( Default Intensities)עוצמות חדלות פירעון 

(Hazard Rate.) 

לחדלות פירעון עד  ( Cumulative)אם ההסתברות המצטברת •

אזי ההסתברות המותנית הממוצעת   , 0.756%היא  7סוף שנה 

 :היא 7לחדלות פירעון עד סוף שנה 

 

 

 :ולהיפך•

 

   

    %756.011

%108.0%756.01ln
7

1
1ln

7

1

7%108.07

7
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7 
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חישוב שווי הוגן לעסקת החלפה  

 Plain Vanilla CDSמסוג 
כמו השער  , Mid-Market)ניתן לחשב את מרווחים היציגים •

על יישויות   CDS -של ה( היציג של הדולר לצורך הדוגמא
ממוצע מרווחי הקניה והמכירה  , קרי)מיוחסות אינדיבידואליות 

מתוך אומדני  ( המצוטטים על ידי ברוקרים CDS -של ה
 .  ההסתברות לחדלות פירעון

 .נמחיש כיצד זה מתבצע באמצעות דוגמה פשוטה•
נניח כי ההסתברות שיישות מיוחסת כלשהי תגיע לחדלות  •

מותנית בכך שאותה יישות לא , פירעון במהלך שנה מסויימת
 .5%היא , לחדלות פירעון מוקדם יותר( או טרם חוותה)הגיעה 
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חישוב שווי הוגן לעסקת החלפה  

 Plain Vanilla CDSמסוג 
מציגה את ההסתברויות לשרידות ואת ההסתברויות   1טבלה •

ההסתברויות לחדלות פירעון  , קרי)הלא מותנות לחדלות פירעון 
(  ממש כמו שערי ריבית ספוט, כפי שהן משתקפות בזמן אפס

 .השנים הבאות 5 -עבור כל אחת מ
 

טווח זמן 

)שנים(

ההסתברות 

השולית לחדלות 

 Default( פירעון

)Probability

ההסתברות 

השולית לשרידות 

 Survival(

)Probability

שיעור 

ההסתברות 

המותנית לחדלות 

 Default( פירעון

)Intensity

שיעור ההסתברות 

המותנית לשרידות 

 Survival(

)Intensity

12.00%98.00%0.02000.9800

22.00%98.00%0.01960.9604

32.00%98.00%0.01920.9412

42.00%98.00%0.01880.9224

52.00%98.00%0.01840.9039
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חישוב שווי הוגן לעסקת החלפה  

 Plain Vanilla CDSמסוג 
השנה הראשונה היא   במהלךההסתברות להגיע לחדלות פירעון •

השנה  עד לסוף וההסתברות שהיישות המיוחסת תשרוד  0.02
 .0.98הראשונה היא 

השנה השנייה היא  במהלך ההסתברות להגיע לחדלות פירעון •
0.0196  =0.98 x 0.02  השנה  עד לסוף וההסתברות לשרוד

 .x 0.98 0.98=  0.9604השנייה היא 
השנה השלישית היא   במהלךההסתברות להגיע לחדלות פירעון •

0.0192  =0.9604 x 0.02 ,וכך הלאה. 
אנו מניחים שחדלויות הפירעון מתרחשות תמיד באמצע •

  CDSעסקת ההחלפה מסוג ( Payments)השנה וכי תשלומי 
,  בסוף כל שנה, פעם בשנה CDS -משולמים על ידי קונה ה

 (.ההפך מתשלומי שכירות לצורך העניין)עבור השנה שחלפה 
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חישוב שווי הוגן לעסקת החלפה  

 Plain Vanilla CDSמסוג 
 -LIBOR)אנו מניחים כי שיעור הריבית חסרת הסיכון , בנוסף•

London Inter-Bank Offer Rate ) בחישוב  )לשנה  5%הוא
 .40%וכי שיעור ההשבה הוא ( רציף

ועל כן  , כמו לכל עסקת החלפה יש שני רגליים CDSלעסקת •
האחד  , כהפרש בין שני זרמי מזומניםשנתמחר אותה סביר היה 

 -שקונה ה( Payments)הינו ערכם הנוכחי של סך התשלומים 
CDS ישלם למוכר ה- CDS  הינו ערכם הנוכחי של סך והאחר

בקרות אירוע  , יקבל CDS -שקונה ה( Payoffs)התקבולים 
 .  CDS -מוכר המ, חדלות פירעון של היישות המיוחסת
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חישוב שווי הוגן לעסקת החלפה  

 Plain Vanilla CDSמסוג 
משולמים   CDS -היות והתשלומים שאותם משלם קונה ה, אולם•

עבור השנה שחלפה מאחר והנחת העבודה הינה  , בסוף כל שנה
,  באמצע השנה, אם וככל שתתרחש, דלות הפירעון תתרחשכי ח

הינו למעשה   CDS -קונה ה, הרי שבקרות אירוע חדלות פירעון
מבוטח ומוגן מפני חדלות פירעון מכל הבחינות הכלכליות  

מבלי שלמעשה שילם עבור תקופת  , והאפקטיביות המהותיות
ועל כן עליו להשלים באמצעות תשלום כמובן  , הביטוח האמורה
בגין מחצית השנה שחלפה מאז התשלום  , את החלק היחסי

 .האחרון ששילם ועד לקרות אירוע חדלות הפירעון
היות ואיננו יכולים לשים את האצבע ולומר מתי תקרה חדלות  •

 .זרמי מזומנים שלישיהפירעון הרי שיש לנו סט 
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חישוב שווי הוגן לעסקת החלפה  

 Plain Vanilla CDSמסוג 
כהפרש בין שני זרמי   CDS -אנו נתמחר את חוזה ה, לפיכך•

ערכם הנוכחי של סך האחד הינו סך הצברם של , מזומנים
ערכם הנוכחי של ו( Regular Payments)התשלומים הקבועים 

 -שקונה ה( Accrual Payments)הצבירים התשלומים סך 
CDS ישלם למוכר ה- CDS  בקרות אירוע חדלות פירעון של

ערכם הנוכחי של סך התקבולים  והאחר הינו היישות המיוחסת 
(Payoffs )שקונה ה- CDS בקרות אירוע חדלות פירעון  , יקבל

 .  CDS -ממוכר ה, של היישות המיוחסת
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שווי הוגן לעסקת החלפה  חישוב 

 Plain Vanilla CDSמסוג 
סך התשלומים  מציגה את חישוב ערכם הנוכחי של  2טבלה •

  CDS -שקונה ההצפויים ( Regular Payments)הקבועים 
בשיעור  בהנחה שפרמיית הביטוח הינה , CDS -ישלם למוכר ה

 .ח"ש 1של ( גבול אחריות)רעיונית לשנה על קרן )%(  sשל 
 
 

טווח זמן 

)שנים(

 ההסתברות 

המותנית לשרידות 

 Survival(

)Intensity

פרמיית 

הביטוח 

השנתית 

)%(

התשלום 

הקבוע הצפוי 

 Regular(

)Payment

גורם 

ההיוון

הערך הנוכחי של 

התשלום הקבוע 

 Regular( הצפוי

)Payment

10.9800s0.9800s0.95120.9322s

20.9604s0.9604s0.90480.8690s

30.9412s0.9412s0.86070.8101s

40.9224s0.9224s0.81870.7552s

50.9039s0.9039s0.77880.7040s

4.0704sסך הכל
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חישוב שווי הוגן לעסקת החלפה  

 Plain Vanilla CDSמסוג 
שהתשלום השלישי של  0.9412הסתברות של קיימת , לדוגמא•

s אכן ישולם  . 
והערך הנוכחי   s0.9412הוא למעשה הקבוע הצפוי התשלום •

 .s 0.8101  =3x0.05- se0.9412שלו הוא 
 Regular)הקבועים ערכם הנוכחי של התשלומים סך , לפיכך•

Payments )הצפויים שקונה ה- CDS ישלם למוכר ה- CDS  
 .s4.0704הינו 
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חישוב שווי הוגן לעסקת החלפה  

 Plain Vanilla CDSמסוג 
התקבולים  מציגה את חישוב ערכם הנוכחי של  3טבלה •

(Payoffs ) שקונה ההצפויים- CDS בקרות אירוע חדלות  , יקבל
על קרן רעיונית  , CDS -ממוכר ה, פירעון של היישות המיוחסת

   .ח"ש 1של ( גבול אחריות)
 
 
 

טווח זמן 

)שנים(

ההסתברות 

המותנית לחדלות 

 Default( פירעון

)Intensity

שיעור 

ההשבה 

)Recovery(

שיעור ההפסד 

בהינתן חדלות 

)LGD( פירעון

התקבול 

הצפוי 

)Payoff(

גורם 

ההיוון

הערך הנוכחי 

של התקבול 

)Payoff( הצפוי

0.50.020040%60%0.01200.97530.0117

1.50.019640%60%0.01180.92770.0109

2.50.019240%60%0.01150.88250.0102

3.50.018840%60%0.01130.83950.0095

4.50.018440%60%0.01110.79850.0088

0.0511סך הכל
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שווי הוגן לעסקת החלפה  חישוב 

 Plain Vanilla CDSמסוג 
אנו מניחים שחדלויות הפירעון תמיד  , כפי שהזכרנו מוקדם יותר•

 .קורות באמצע השנה
שהתזרים אכן ישולם   0.0192הסתברות של קיימת אם , לדוגמא•

 .באמצע השנה השלישית
אזי התזרים הצפוי בזמן זה  , 40%בהינתן ששיעור ההשבה הוא •

הוא ההפסד   60%כאשר ) x 0.6 x 0.0192 1=  0.0115הוא 
בהנחה והוא  , בקרות אירוע חדלות פירעון CDS -נטו של קונה ה

אגורות על כל שקל   40 -יקבל בחזרה מהיישות המיוחסת כ
 (.  שהוא השקיע

הוא                                      הצפוי התקבול הערך הנוכחי של •
0.0102  =3x0.05- e0.0115. 
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שווי הוגן לעסקת החלפה  חישוב 

 Plain Vanilla CDSמסוג 
הצפויים ( Payoffs)סך ערכם הנוכחי של התקבולים , לפיכך•

בקרות אירוע חדלות פירעון של  , יקבל CDS -שקונה ה
 .ח"ש 0.0511הוא   CDS -ממוכר ה, היישות המיוחסת
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חישוב שווי הוגן לעסקת החלפה  

 Plain Vanilla CDSמסוג 
התשלומים  את חישוב ערכם הנוכחי של מציגה  4טבלה •

,  CDS -הצפויים שקונה ה( Accrual Payments)הצבירים 
ישלם למוכר  , בקרות אירוע חדלות פירעון של היישות המיוחסת

)%(  sבהנחה שפרמיית הביטוח הינה בשיעור של , CDS -ה
  ..ח"ש 1של ( גבול אחריות)לשנה על קרן רעיונית 

 
 
 

טווח זמן 

)שנים(

ההסתברות 

המותנית לחדלות 

 Default( פירעון

)Intensity

התקופה מהתשלום 

הקבוע האחרון ועד 

לתשלום הצביר 

הנוכחי

פרמיית 

הביטוח 

השנתית 

)%(

התשלום 

הצביר הצפוי 

 Accrual(

)Payment

גורם 

ההיוון

הערך הנוכחי של 

התשלום הצביר 

 Accrual( הצפוי

)Payment

0.50.02000.5s0.0100s0.97530.0097s

1.50.01960.5s0.0098s0.92770.0091s

2.50.01920.5s0.0096s0.88250.0085s

3.50.01880.5s0.0094s0.83950.0079s

4.50.01840.5s0.0092s0.79850.0074s

0.0426sסך הכל
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שווי הוגן לעסקת החלפה  חישוב 

 Plain Vanilla CDSמסוג 
שהתשלום הצביר הסופי   0.0192הסתברות של קיימת , לדוגמא•

 .אכן ישולם באמצע השנה השלישית
 .s0.5הינו הצפוי כל תשלום צביר •
הוא                                         זה בזמן הצפוי התשלום הצביר •

s 0.0096  =s0.5  x0.0192. 
 .s 0.0085  =2.5x0.05- se0.0096הערך הנוכחי שלו הוא •
 .s 0.0426הואהצפוי ערכו הנוכחי של התשלום הצביר •
 Accrual)הצבירים סך ערכם הנוכחי של התשלומים , לפיכך•

Payments )הצפויים שקונה ה- CDS , בקרות אירוע חדלות
הינו               , CDS -ישלם למוכר ה, פירעון של היישות המיוחסת

s 0.0426. 
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שווי הוגן לעסקת החלפה  חישוב 

 Plain Vanilla CDSמסוג 
סך התשלומים  כי ערכם הנוכחי של עולה  4 -ו 2מטבלאות •

 .s 4.1130  =s0.0426s + 4.0704: הינוהצפויים 
:  התקבולים הצפויים הינועולה כי הערך הנוכחי של  9מטבלה •

0.0511. 
 .s=  0.0124 -נקבל ש, s4.1130  =0.0511, ממשוואת הערך•
 Plain Vanillaעסקת החלפה מסוג המרווח המייצג של , לפיכך•

CDS 124כפול הקרן או  0.0124שנים צריך להיות  5 -ל 
 (.1.24%)לשנה נקודות בסיס 

 .דוגמא זו נוצרה על מנת להמחיש את מתודולוגיית החישוב•
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שווי הוגן לעסקת החלפה  חישוב 

 Plain Vanilla CDSמסוג 
סביר שנמצא כי החישובים הם הרבה יותר  , בפרקטיקה•

( א) -היות ו, 4 -ו 3, 2מעמיקים מאלו שהצגנו בטבלאות 
  -פעם בשנה וקרובות יותר מאשר התשלומים משולמים לעיתים 

סביר שנרצה להניח כי חדלויות הפירעון יכולות להתרחש  ( ב)
 .לעיתים יותר קרובות מאשר פעם בשנה
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של עסקת ( MTM)לשווי שוק שיערוך 

 Plain Vanilla CDSהחלפה מסוג 

מקובל כי במועד הקמתה שווייה של ', מטעמי העדר ארביטראז•
חוזי  מרבית כמו , Plain Vanilla CDSעסקת החלפה מסוג 

 .שווה לאפס או קרוב לאפס, ההחלפה האחרים
 Plain Vanillaיכול להיות שלעסקת החלפה מסוג , במהלך חייה•

CDS יהיה שווי חיובי או שלילי. 
  Plain Vanilla CDSלדוגמא שעסקת ההחלפה מסוג , נניח•

 .בסיסנקודות  150בעבור ( לפני זמן מה)שלנו הוקמה מהדוגמא 
שישלם קונה  של סך התשלומים הצפויים ערכם הנוכחי , לפיכך•

  x 4.1130 0.0150=  0.0617הינו  CDS -למוכר ה CDS -ה
  CDS -התקבולים הצפויים שיקבל קונה הבשעה שערכם 

 .מוקדם יותרכאמור , 0.0511הינו CDS  -ממוכר ה
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של עסקת ( MTM)לשווי שוק שיערוך 

 Plain Vanilla CDSהחלפה מסוג 

 Market-to-Market)המשוערך לשווי שוק השווי  -לאמור•
Value ) של עסקת החלפה מסוג Plain Vanilla CDS   עבור
כפול  ( 0.0106)או , 0.0617 – 0.0511הינו   CDS -מוכר ה

 .הקרן
 Market-to-Market)באופן דומה השווי המשוערך לשווי שוק •

Value ) של עסקת החלפה מסוג Plain Vanilla CDS   עבור
כפול  ( -0.0106)או , 0.0511 – 0.0617הינו  CDS -קונה ה

 .הקרן
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לחדלות פירעון  אמידת ההסתברויות 

 CDS -ההמשתמעות הגלומות במרווחי 

ההסתברויות לחדלות פירעון המשמשות להערכת שווי עסקת  •
צריכות להיות הסתברויות   Plain Vanilla CDSהחלפה מסוג 

 ".אמיתי-עולם"ולא הסתברויות , נייטרליות לסיכון חדלות פירעון
ניתן לאמוד את ההסתברויות הנייטרליות לסיכון חדלות הפירעון  •

 .מתוך מחירי איגרות חוב או עסקאות החלפת נכסים
 .CDSניתן לחלצן מתוך ציטוטי , אלטנרנטיבית•
גישה זו דומה לפרקטיקה בשוקי האופציות לחילוץ סטיות התקן  •

 .המשתמעות הגלומות במחירי אופציות הנסחרות באופן פעיל
כך שאנו לא , 4 -ו 3, 2נניח שנשנה את הדוגמא בטבלאות •

 .יודעים את ההסתברויות לחדלות פירעון



  

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

אמידת ההסתברויות לחדלות פירעון  

 CDS -המשתמעות הגלומות במרווחי ה

  CDS -ההמרווח היציג של נניח כי אנו יודעים כי , במקום זאת•
 5 -ל Plain Vanilla CDSעבור עסקת החלפה חדשה מסוג 

 .נקודות בסיס לשנה 100הינו , שנים
חישוב הפוך ולהסיק שההסתברות  למעשה לבצע אנו יכולים •

מותנית בכך שלה  )לחדלות פירעון המשתמעת הגלומה לשנה 
 .לשנה 1.61%הינה ( אירעה חדלות פירעון מוקדם יותר

היינו רוצים לאמוד הסתברות לחדלות פירעון שונה  , אידאלית•
חדלות  הסתברות שנתית ממוצעת לעבור כל שנה במקום 

 .פירעון
יציגים של עסקאות  אנו יכולים לעשות זאת אם היו לנו מרווחים •

 .שנים 5 -ו 4, 3, 2, 1 -ל Plain Vanilla CDSהחלפה מסוג 
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שווי הוגן לעסקת  חישוב 

 CDS  Binaryהחלפה מסוג
נבנית באופן דומה לעסקת  CDS  Binaryעסקת החלפה מסוג •

פרט לכך שהתזרים הוא  , Plain Vanilla CDSהחלפה מסוג 
או  , אין התחשבות בשיעור ההשבה, כלומר)קבוע סכום דולרי 

עם שיעור   Plain Vanilla CDSלחילופין זהו מקרה פרטי של 
 .(0%השבה של 

ח במקום                "ש 1התקבול הצפוי הינו הקודמת כי בדוגמא נניח •
( Recovery– 1)ו x 1 מרווח הח וכי "ש- CDS  הואs. 

מוחלפת   3אך טבלה , נשארות ללא שינוי 4 -ו 2,1טבלאות •
 .5בטבלה 
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חישוב שווי הוגן לעסקת החלפה  

 CDS  Binaryמסוג
התקבולים  מציגה את חישוב ערכם הנוכחי של  5טבלה •

(Payoffs ) שקונה ההצפויים- CDS בקרות אירוע חדלות  , יקבל
על קרן רעיונית  , CDS -ממוכר ה, פירעון של היישות המיוחסת

   .ח"ש 1של ( גבול אחריות)
 
 
 

טווח זמן 

)שנים(

ההסתברות 

המותנית לחדלות 

 Default( פירעון

)Intensity

שיעור 

ההשבה 

)Recovery(

שיעור ההפסד 

בהינתן חדלות 

)LGD( פירעון

התקבול 

הצפוי 

)Payoff(

גורם 

ההיוון

הערך הנוכחי 

של התקבול 

)Payoff( הצפוי

0.50.02000%100%0.02000.97530.0195

1.50.01960%100%0.01960.92770.0182

2.50.01920%100%0.01920.88250.0170

3.50.01880%100%0.01880.83950.0158

4.50.01840%100%0.01840.79850.0147

0.0852סך הכל
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חישוב שווי הוגן לעסקת  

 CDS  Binaryהחלפה מסוג
נתון  , CDS Binaryעבור עסקת החלפה מסוג  CDS -מרווח ה•

  -כך שמרווח ה, s4.1130  =0.0852על ידי משוואת הערך 
CDS ,s , (. 2.07%)בסיס נקודות  207או , 0.0207הוא 
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באמת חשוב שיעור  כמה 

 ?ההשבה
או במחירי איגרות חוב על   CDSבין אם אנו משתמשים במרווחי •

מנת לאמוד את הסתברויות לחדלות פירעון אנו צריכים לאמוד  
 .את שיעור ההשבה

אם נשתמש באותו שיעור ההשבה הן לצורך אמידת  , עם זאת•
ההסתבריות הנייטרליות לסיכון חדלות פירעון והן לצורך  

 Plain Vanillaבמסגרת הערכת שווי עסקת החלפה מסוג 
CDS ,אזי השווי של ה- Plain Vanilla CDS (  או האומדן

 .אינו רגיש כל כך לשיעור ההשבה( CDS -למרווח ה
הסיבה לכך היא שההסתברויות המשתמעות לחדלות פירעון  •

והתקבולים הצפויים                 1(/R – 1) -הינן פרופורציונאליות בקירוב ל
הינם פרופורציונאליים בקירוב                      Plain Vanilla CDS -מה

 . R –(1) -ל
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באמת חשוב שיעור  כמה 

 ?ההשבה
הטענה אינה תופסת לגבי הערכת השווי לעסקת החלפה מסוג  •

CDS Binary. 
ההסתברויות המשתמעות לחדלות פירעון עדיין פרופורציונאליות  •

 .1(/R – 1) -בקירוב ל
התקבולים  , CDS Binaryעבור עסקת החלפה מסוג , עם זאת•

 .R -אינם תלויים בהצפויים 
 אם יש לנו גם את המרווח של עסקת החלפה מסוג, לסיכום•

Plain Vanilla CDS   וגם את המרווח של עסקת החלפה
אזי אנו יכולים לאמוד גם את שיעור  , Binary CDSמסוג 

 .ההשבה וגם את ההסתברות לחדלות פירעון



   

  

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

    

 

 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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