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 מבוא

,  הינה אופציה אירופאית לפיה( Shout Option)אופציית צעקה •

לכותב האופציה פעם אחת " לצעוק"מחזיק האופציה רשאי 

 .במהלך חיי האופציה

( 1: מחזיק האופציה מקבל את הגבוה מבין, בתום חיי האופציה•

השווי הפנימי  ( 3 -ו ;השווי הפנימי במועד הפקיעה( 2 ;אפס

 .במועד הצעקה

ח וכי מחזיק אופציית  "ש 50נניח כי מחיר המימוש הינו , לדוגמא•

 .ח"ש 60צועק כאשר מחיר נכס הבסיס הינו ( call)רכש 

או אז  , ח"ש 60 -אם במועד הפקיעה מחיר נכס הבסיס נמוך מ•

 (. 60 - 50)= ח "ש 10מחזיק האופציה מקבל תזרים של 
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 מבוא

,  ח"ש 60 -מגבוה הפקיעה מחיר נכס הבסיס אם במועד , מאידך•

את העודף של מחיר נכס הבסיס  אז מחזיק האופציה מקבל או 

 .ח"ש 50 -מעל ל

נסקור בקצרה הגישות  , בטרם נבחר את המודל המתאים ביותר•

 ".צעקה"הקיימות להערכת שווי אופציית 
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 (1993)ייף 'גישת צ

לדעת   לא יכול גורסת כי מחזיק האופציה, (1993)ייף 'גישת צ•
חיי  צפוי להיות מחיר המניה המקסימלי במהלך מה מראש 

 .  לעולם" יצעק"ועל כן הוא לא , האופציה
מהווה אומדן  ייף 'צבגישת " צעקה"למעשה שווייה של אופציית •

הרף "אם תרצו זהו , "צעקה"אופציית חסר לשווייה ההוגן של 
 ".צעקה"ההוגן של אופציית לשווייה " התחתון

הינו ערכה הכלכלי  " צעקה"שווייה של אופציית  ייף'צלפי גישת •
 (.Vanilla option)ונילה ( call)של אופציית רכש 
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 (1995)גישת לונגסטאף 

  כן יכול גורסת כי מחזיק האופציה, (1995)גישת לונגסטאף •
צפוי להיות מחיר המניה המקסימלי במהלך  מה לדעת מראש 
ביום שבו מחיר המניה יגיע  " יצעק"ולכן הוא , חיי האופציה

 .למחיר המקסימלי באותה תקופה
מהווה   בגישת לונגסטאף" צעקה"למעשה שווייה של אופציית •

אם תרצו זהו  , "צעקה"ההוגן של אופציית יתר לשווייה אומדן 
 ".צעקה"לשווייה ההוגן של אופציית " הרף העליון"
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 (1995)גישת לונגסטאף 

הינו ערכה  " צעקה"שווייה של אופציית  גישת לונגסטאףלפי •
-Look)" אחורההמסתכלת ( "call)הכלכלי של אופציית רכש 

back option) , אפס( 1שווייה הפנימי שווה לגבוה מבין כאשר; 
במהלך חיי  של המניה המקסימלי ההפרש שבין הערך ( 2

הטרמינרלי  ההפרש שבין הערך ( 3 -ו ;ומחיר המימושהאופציה 
 :כדלקמן, במועד הפקיעה ומחיר המימוששל המניה 

 
 

 
 
 

לפי גישה זו מחיר המניה המקסימלי כמו גם מחיר המניה  •
מודל סימולציית  , קרי)הטרמינלי מתקבל באמצעות סימולציה 

 (.מונטה קרלו
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 (2003)גישת פינהרטי 

  לא יכול כי מחזיק האופציהגורסת , (2003)גישת פינהרטי •
צפוי להיות מחיר המניה המקסימלי במהלך  מה לדעת מראש 
,  האופציהבמהלך חיי באקראי " יצעק"ולכן הוא , חיי האופציה

 .ככל הנראה במחיר הממוצע
מהווה   בגישת פינהרטי" צעקה"למעשה שווייה של אופציית •

 ".צעקה"ההוגן של אופציית סביר לשווייה אומדן 
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 (2003)גישת פינהרטי 

הינו ערכה  " צעקה"שווייה של אופציית  גישת פינהרטילפי •
,  (Asian option)אסייתית ( call)הכלכלי של אופציית רכש 

ההפרש  ( 2 ;אפס( 1כאשר שווייה הפנימי שווה לגבוה מבין 
של המניה במהלך חיי האופציה ומחיר  הממוצע שבין הערך 

ההפרש שבין הערך הטרמינרלי של המניה  ( 3 -ו ;המימוש
 :כדלקמן, המימושבמועד הפקיעה ומחיר 

 
 
 
 
 
 
 

כמו גם מחיר המניה  הממוצע לפי גישה זו מחיר המניה •
מודל סימולציית  , קרי)הטרמינלי מתקבל באמצעות סימולציה 

 (.מונטה קרלו
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 סיכום

השלוש  מבין המקלה הינה ( 1993)ייף 'צכי גישת , ברור•
ותזמון  חיזוי שמאחר ולמשקיע אין יכולת ובבסיסה ההנחה 

וערך האופציה  " יצעק"הרי שהוא לעולם לא , אופטימאליים
מגישת פינהרטי  מהערך המתקבל נמוך  ייף'צגישת המתקבל מ

(2003.) 
הינה  ( 1995)לונגסטאף כי גישת , באותה מידה ברור גם•

שלמשקיע יש יכולת  השלוש ובבסיסה ההנחה המחמירה מבין 
  האופציה המתקבל גישתועל כן וערך אופטימאליים ותזמון חיזוי 

 (.2003)מהערך המתקבל מגישת פינהרטי גבוה לונגסטאף 
הינה  , כפי שתוארה במצגת זו( 2003)פינהרטי גישת , להערכתי•

 ".צעקה"הגישה המתאימה ביותר לצורך הערכת שווי אופציית 
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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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