
שיטה לחילוץ סטיית התקן  

 Implied)המשתמעת הגלומה 

Volatility )  באיגרות חוב להמרה

 סחירות
      CRM ,FRM  ,MBA,פולניצררועי     

 שווי פנימי   
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 ?מהו שווי פנימי 

לקוח מעולם  (Intrinsic Value" )שווי פנימי"המושג •

 .התוכן המימוני

הכלכלי או השווי  /שווי פנימי של נכס מוגדר כשווי ההוגן•

המשתקף מתזרימי המזומנים  , "האמיתי"/"הנכון"

 .מהוונים בשיעור היוון סביר, הצפויים של נכס

שווי פנימי של אופציה הינו הגבוה מבין ההפרש שבין •

 .שווי נכס הבסיס ותוספת המימוש שלה לבין אפס
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 מבוא 

במצגת זו נציג שיטה לחילוץ סטיית התקן המשתמעת  •
הגלומה באיגרות חוב להמרה סחירות באמצעות מודל 

   .מודל להערכת שווי איגרות חוב להמרה

מודל זה הוצג לראשונה על ידי בית ההשקעות  •
Goldman Sachs (1994 )  והותאם במצגת זו למאפייניו

שבו ערך הקרן והקופון  , הייחודיים של השוק המקומי
 .  צמודים למדד המחירים לצרכן

מחלצים את , בשווי פנימי, ונלמעשה נסביר כיצד א•
( Implied Volatility)סטיית התקן המשתמעת הגלומה 

 .  באיגרת חוב להמרה סחירה שהנפיקה חברה
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איגרת חוב רגילה מול איגרת חוב  

 להמרה

הינה איגרת  ( Straight Bond)איגרת חוב רגילה •

שערכה הנקוב שווה להחזר ההון המשולם למחזיק בה  

בעת פדיונה ותשלומי הריבית הם בסכום השווה לשיעור 

 .הריבית הנקובה מתוך הערך הנקוב

הינה איגרת  ( Convertible Bond)איגרת חוב להמרה •

אשר למחזיק בה ניתנת  , חוב המונפקת על ידי חברה

האפשרות לוותר על תשלומי הקופון העתידיים ועל 

,  תשלומי הקרן ולהמירם במספר מסוים של מניות

 .שהוגדר מראש
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המאפיינים של איגרות חוב  

 להמרה

תנאי ההמרה נקבעים בחוזה האיגרת ומורכבים בדרך  •

 :כלל משני גורמים

מספר המניות שתתקבלנה עבור הערך  : יחס ההמרה1.

 .lיסומן באות ; הנקוב של איגרת חוב אחת

 .Tיסומן באות ; משך חיי האופציה להמרה במניות2.

, כך: תנאי ההמרה יכולים להשתנות במשך חיי האיגרת•

יש תלות בין הזמן שעבר מיום הנפקת האיגרת  , למשל

 .  לבין יחס ההמרה
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המאפיינים של איגרות חוב  

 להמרה

לעיתים אין חפיפה מלאה בין משך הזמן שעד לפדיון  •

איגרת החוב להמרה לבין משך חיי האופציה להמרה  

 .  במניות

לעיתים איגרות חוב אלה ניתנות לקריאה מוקדמת של  •

כך שלמנפיק נתונה הזכות  , (Callable Bond)המנפיק 

אופציה שאינה  , לקנותה בחזרה במחיר שנקבע בתנאיה

 .  קיימת בדרך כלל בשוק איגרות החוב בישראל
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המאפיינים של איגרות חוב  

 להמרה

מצוינים  , מעבר להגדרת תנאי ההמרה של האיגרת•

(  Straight)בחוזה המאפיינים של איגרת החוב הרגילה 

 .  שאותה מחזיק הרוכש
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גישות שונות להערכת איגרות  

 חוב להמרה

בשנים האחרונות פותחו גישות שונות להערכת איגרות  •

 .חוב להמרה בעלות סיכון אשראי

•Nyborg (1996 )  מציע גישה להערכת שווי איגרות החוב

 .  המושתתת על ניתוח מבנה ההון של החברה, להמרה

בגלל ריבוי  , קשה ליישום, שהיא אמנם נכונה, גישה זו•

כגון שווי  , המשתנים שאינם נצפים באופן ישיר בשווקים

 .נכסי החברה וסטיית התקן של תשואות נכסי החברה
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גישות שונות להערכת איגרות  

 חוב להמרה

מציע  Goldman Sachs (1994 )בית ההשקעות •

שאותם יש להוון  , להבחין בין התקבולים במזומן האיגרת

לבין אלו , בריבית המותאמת לסיכון החברה המנפיקה

שאותם יש להוון  , הנובעים מהמרת האיגרת במניות

 .  בשיעור ההיוון חסר הסיכון
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גישות שונות להערכת איגרות  

 חוב להמרה

•Tsiveriotis ו- Fernandes (1998 )  משכללים

ומשפרים גישה זו ומציגים מודל הערכת שווי שלפיו שווי 

 :איגרת החוב להמרה מפורק לשני רכיבים

ללא , המניב תזרים מזומנים בלבד, רכיב התחייבותי1.

וזאת בהנחה  , התזרים הנובע מהמרת האיגרת במניות

כי מחזיק איגרת החוב להמרה מתנהג בצורה  

 ;  אופטימלית

 .המניב תזרים מנייתי בלבד, רכיב הוני2.
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 Cox andהמתודולוגיה של

Rubinstein (1985)   

•Cox and Rubinstein (1985 ) מעריכים את שוויה של
המכילה איגרת חוב  , איגרת חוב להמרה כחבילה

קונצרנית רגילה וכתב אופציה שהנפיקה החברה  
(warrant) ,השווה לשווייה של  , עם מחיר מימוש משתנה

 .איגרת החוב הרגילה
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 Cox andהמתודולוגיה של

Rubinstein (1985)   

הרי שלא ניתן  , היות ומדובר במחיר מימוש משתנה•
להעריך את שווי כתב האופציה שהנפיקה החברה הלווה  

הבנויים  , Closed Form)על בסיס מודלים סגורים 
אשר אינם  , Rigid)וקשיחים ( מנוסחא אנליטית

כמו  ( מאפשרים את שינוי הפרמטרים לאורך התקופה
Black and Scholes (1973  )למשל המודלים שפיתחו 

 Merton (1973  .) -ו
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 Cox andהמתודולוגיה של

Rubinstein (1985)   

הרי שניתן להשתמש במודלים  , אם כך הם פני הדברים•
"  עץ החלטות"הבנויים בשיטה של , Lattice)פתוחים 

וגמישים  ( ולכן מביאים בחשבון מצבי טבע שונים
(Flexible ,המאפשרים שינוי פרמטרים לאורך התקופה  )

 Cox, Rossכמו למשל המודלים הבינומיים שפיתחו 
and Rubinstein (1979 )ו- Jarrow and Rudd 

עם מחירי מימוש משתנים הנגזרים פעם אחת  , (1983)
מאורך חיי האיגרת ופעם שנייה משיעור התשואה לפדיון  

בכל מקטע  ( סטרייט)על איגרות חוב ללא מרכיב המרה 
 .  של העץ הבינומי( צומת)ובכל מפרק ( איטרציה)זמן 
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 Coxביקורת על המתודולוגיה של

and Rubinstein (1985) 

מתאם בין הרכיב  /אין קשר, מדוע במודל האמור•
במודל האמור   -לאמור? ההתחייבותי לבין הרכיב ההוני

במקום לבנות עץ ( stand alone)כל רכיב נקבע בנפרד 
למידול השווי הכולל של איגרת החוב להמרה בכל נקודת  

 .זמן
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 Coxביקורת על המתודולוגיה של

and Rubinstein (1985) 

מחיר המימוש של הרכיב ההוני  , מדוע במודל האמור•
ח סטרייט  "האגשווה למכפלת יחס ההמרה במחיר 

היות והערך הנוכחי של תוספת המימוש מהוון בשיעור )
בכל  ללא מרכיב המרהתשואה לפדיון על אגרות חוב 

במקום שמחיר המימוש ( נקודת החתך בציר הזמן במודל
של הרכיב ההוני יהיה שווה למכפלת יחס ההמרה  

שאותו הרי יש להוון בשיעור )ח להמרה "האגבמחיר 
 ?(מרכיב המרההתשואה לפדיון על אגרות חוב עם 
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 Coxביקורת על המתודולוגיה של

and Rubinstein (1985) 

מתאם בין מחיר המניה  /אין קשר, מדוע במודל האמור•
לבין שיעור התשואה לפדיון על אגרות חוב עם מרכיב  

ח סטרייט "האגבמודל האמור מחיר  -לאמור? המרה
ולא בכל במודל בציר הזמן מחושב בכל נקודת החתך 

לא בכל מצב טבע אפשרי של  , קרי)מפרק של העץ 
 (.מחיר המניה

•Tsiveriotis and Fernandes (1998 ) תוקפים את
בגלל  Cox and Rubinstein  (1985 )המתודולוגיה של

:  טיפולה הלקוי בסיכון האשראי של איגרת החוב להמרה
לפיה כל התזרים העתידי הצפוי מהוון בשיעור היוון  

 .  מסוכן מסוים
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 Coxביקורת על המתודולוגיה של

and Rubinstein (1985) 

חסרת  Cox and Rubinstein  (1985 )המתודולוגיה של•
משום שרק , כל תוקף בהערכת שווי איגרות חוב להמרה

, זה שאינו ידוע מראש, חלק משווי איגרת החוב להמרה
 .  חשוף לסיכון אשראי

,  במצבים שבהם מומרת איגרת החוב במניות -לאמור•
היות  , ח אינו חשוף לסיכוני אשראי"הרי שמחזיק האג

,  וביכולתו של המנפיק להעביר לרוכש האיגרת את מנייתו
ולפיכך יש להוון תקבולים אלה בשיעור ההיוון חסר  

 .  הסיכון
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 Coxביקורת על המתודולוגיה של

and Rubinstein (1985) 

הרי  , במצבים שבהם אין המרה במניות, לעומת זאת•

היות ותשלומי , ח חשוף לסיכוני אשראי"שמחזיק האג

הקופון והקרן תלויים ביכולתו של המנפיק לגייס מזומנים  

ולפיכך יש להוון תקבולים אלה בשיעור , בזמן הפדיון

 .  ההיוון המסוכן של החברה

העתידית מאיגרת  התמורה הכלכלית התזרימית , לפיכך•

שכמובן , החוב להמרה תלויה באפשרות המרתה במניות

תלויה בהתנהגות האקראית של מחיר נכס הבסיס ושיעור  

 . גורמים שאת התפתחותם לא ניתן לדעת מראש, הריבית
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  Goldmanהמתודולוגיה של

Sachs (1994  ) 

כדי להתגבר על קושי זה בחרנו במשרד לחלץ את סטיית •
התקן המשתמעת הגלומה במחיר איגרת החוב להמרה  

  Goldman Sachsשהנפיקה חברה באמצעות מודל 
,  Boyle (1986)המשולב במודל התרינומי של ( 1994)

כך שבמקרים שבהם לא ממומשת האופציה להמרת  
התקבול הצפוי מהוון בשיעור ההיוון  , האיגרת במניות

ובמקרים שבהם מתבצעת המרה  , המסוכן של החברה
התקבול הצפוי מהוון בשיעור ההיוון חסר  , במניות
 .  הסיכון
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  Goldmanהמתודולוגיה של

Sachs (1994  ) 

לפי המודל מתייחס מעריך השווי אל התקבולים  •

,  העתידיים מהרכיב ההתחייבותי כאל ידועים מראש

ושיעור ההיוון של האיגרת יכול להשתנות במשך חיי  

 .  האיגרת בהתאם למבנה העתי של עקום התשואות

מעריך השווי יכול להעריך  : זהו מבנה דטרמיניסטי•

בוודאות את התפתחות שיעורי התשואה העתידיים  

את שיעור , המותאמים לסיכון החברה המנפיקה

וכן את , התשואה העתידי הנומינלי חסר הסיכון בשוק

 .  שיעור התשואה העתידי הריאלי חסר הסיכון
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  Goldmanהמתודולוגיה של

Sachs (1994  ) 

מפער הריביות בין הריבית הנומינלית לריאלית נגזרת  •

גורם  בעל משמעות בהערכת  , כמובן האינפלציה הצפויה

שבו , שווי איגרות חוב להמרה הנסחרות בשוק המקומי

 .  נהוגה הצמדה למדד המחירים לצרכן

הגורם האקראי במודל הוא התנהגות מחיר המניה  •

 .העתידי
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  Goldmanהמתודולוגיה של

Sachs (1994  ) 

משתני זה אינו מתייחס לכל הגורמים  -מודל חד•
האקראיים שיש להם השפעה על הערכת שווי איגרת  

אך בחרנו בו מפני הרצון לפשט , החוב להמרה שהוזכרו
הממוקד בהשפעת סיכוני האשראי על  , את הדיון

 .הערכת שווי איגרת החוב להמרה

באמצעות , כאמור, שוויה של איגרת החוב להמרה יוערך•
 :   וזאת בשני שלבים, בניית עץ תרינומי

 ;  בניית מודל להתפתחות מחירי המניה1.

 .  בניית מודל להערכת שווי איגרת חוב להמרה2.
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  Goldmanהמתודולוגיה של

Sachs (1994  ) 

בהמשך המצגת נסביר ונדגים את אופן הערכת השווי  •
 .על פי המודל
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אמידת סטיית התקן העתידית של  

 המניהתשואות מחירי 

מקובל להתייחס אל סטיית התקן העתידית של תשואות  •
מחירי המניה כאל נתון הידוע בוודאות וניתן למדידה  

 .  מנתוני השוק

אך יש לשים לב כי בשעת הערכת שווייה של איגרת  •
החוב להמרה אין באפשרותנו לדעת בוודאות את ערכו  

 .  אלא רק להשתמש באמדים לנתון זה, של נתון זה
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אמידת סטיית התקן העתידית של  

 המניהתשואות מחירי 

  Goldman Sachsעל פי המודל של בית ההשקעות •
שווייה של איגרת חוב להמרה רגיש מאוד הן  ( 1994)

,  לשינויים בסטיית התקן והן לשינויים במירווח האשראי
אך המשתנה בעל ההשפעה המהותית יותר על הערכת 
שווי איגרת חוב להמרה כשהאופציה המשובצת באיגרת  

 .  הוא בסטיית התקן" קרוב לכסף"החוב נמצאת 

אמידה לא נכונה של נתון זה תביא לעיוות  , לפיכך•
 .בהערכת שווייה של איגרת החוב להמרה
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אמידת סטיית התקן העתידית של  

 המניהתשואות מחירי 

להלן נסקור בקצרה את הדרך המסורתית לאמידת  •
ונציע דרך  , סטיית התקן הנורמטיבית הצפויה

אלטרנטיבית לאמידת סטיית התקן הנורמטיבית  
 .הצפויה

אמידת סטיית התקן באמצעות סטיית התקן  •
לפי שיטת פתרון זו נאמוד תחילה סטיית : ההיסטורית

ובאמצעותה נאמוד  , התקן ההיסטורית של מחירי המניה
את סטיית התקן הנורמטיבית הצפויה של תשואות 

 .  מחירי המניה
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אמידת סטיית התקן העתידית של  

 המניהתשואות מחירי 

סטיית התקן ההיסטורית משמשת כאמד סביר   -לאמור•
לסטיית התקן העתידית של תשואות מחירי המניה  

ביחס לאורך חיי האופציה הגלומה באגרות החוב  
 .להמרה

בגישה המסורתית למדידת סיכון של מניה נערך שימוש  •
בנתונים היסטוריים שנמדדו מתוך סדרת נתונים עתית 

 .  של תשואות מחירי המניה
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אמידת סטיית התקן העתידית של  

 המניהתשואות מחירי 

ההנחה בבסיס שיטה זו היא כי ניסיון העבר יחזור על  •
סטיית התקן היא מדד טוב לסטיית   ex-postוכי , עצמו

 (.Brenner and Galai ,1984)התקן העתידית 

ככל שנבחר יותר תצפיות לצורך אמידת , מחד גיסא•
אך כנגד זאת תצפיות  , נשיג דיוק רב יותר, סטיית התקן

כה רבות יכולות שלא לשקף את התנאים הכלכליים  
 .העתידיים

•Tompkins (1994 )  ממליץ להשתמש במחירי הסגירה
 .  שנמדדו בתשעים ימי המסחר האחרונים
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אמידת סטיית התקן העתידית של  

 המניהתשואות מחירי 

מספר הימים בשנה לצורך אמידת סטיית התקן אינו  •
 .  קירוב למספר ימי המסחר בשנה, 252אלא , 365

הערכת שווי איגרת חוב להמרה באמצעות סטיית התקן  •
 . ההיסטורית יכולה להניב תוצאות מוטות

בשל ההטיות האפשריות בהערכת שווי איגרת חוב  •
מוצעת שיטה , להמרה על סטיית התקן ההיסטורית

לתיקנון סטיית התקן ההיסטורית כך שזו תאמוד ביתר  
דיוק את סטיית התקן המשתמעת הגלומה במחיר  

 .איגרת החוב להמרה
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אמידת סטיית התקן העתידית של  

 המניהתשואות מחירי 

תיקנון סטיית התקן ההיסטורית ביחס בין סטיית התקן  •
לבין סטיית התקן   25א "ההיסטורית של מדד ת

על פי : 25א "המשתמעת הגלומה באופציות על מדד ת
שיטה זו נתקנן את סטיית התקן ההיסטורית של תשואות  

מחירי המניה על ידי הכפלתה ביחס שבין סטיית התקן  
על  ( Call)אופציית רכש במחיר המשתמעת הגלומה 

לבין   Black & Scholesעל בסיס מודל  25א "מדד ת
 .  סטיית התקן ההיסטורית של מדד זה

 

   

  

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



אמידת סטיית התקן העתידית של  

 המניהתשואות מחירי 

הנחת היסוד של שיטה זו היא כי בנקודת זמן כלשהי  •
המתבטאת ביחס שבין , מידת האופטימיות של הסוחרים

סטיית התקן ההיסטורית המשתמעת הגלומה לבין  
ף לשוק "מועתקת משוק המעו, סטיית התקן ההיסטורית

 .איגרות החוב להמרה

אופציות על , מניות 8בישראל נסחרות כיום אופציות על •
איגרות חוב ממשלתיות  2אופציות על , מטבעות 2

כאשר האופציות  , מדדי מניות 2שקליות ואופציות על 
 .25א "הסחירות ביותר הן האופציות על מדד ת
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אמידת סטיית התקן העתידית של  

 המניהתשואות מחירי 

 25 -מורכב מ, ף"הנקרא גם מדד המעו, 25א "מדד ת•
המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה לניירות  

 .  ערך בתל אביב

תחת מגבלה למשקל יחסי  )המדד משקלל את המניות •
באופן  ( 10%מקסימלי של מניה בודדת העומד על 

 .  פרופורציונלי לערך השוק שלהן

שיעור תשואה זה כולל גם את התשואה העקיפה  •
,  ('מניות הטבה וכו, חלוקת דיבידנדים)למחזיקי המניות 

שיעור תשואה  "כאשר בספרות המקצועית נהוג לכנותו 
 .  נשתמש בנתוני מדד זהולכן " כולל
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אמידת סטיית התקן העתידית של  

 תשואות מחירי המניה

 :נניח כי מתקיים היחס הבא•

 

 
 

 

 

 

•IVt
Index -  סטיית התקן המשתמעת הגלומה באופציה על

  t;בזמן Black & Scholesעל בסיס מודל  25א "מדד ת

•HVt
Index -   סטיית התקן ההיסטורית של תשואות מדד

  t;שנאמדה בזמן, 25א "ת
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אמידת סטיית התקן העתידית של  

 תשואות מחירי המניה

•Vt
CB -   אמד לסטיית התקן המשתמעת הגלומה באיגרת

על פי המודל להערכת שווי  , jחוב להמרה של חברה 
  t;איגרת חוב להמרה בזמן

•HVt
Stock -   סטיית התקן ההיסטורית של תשואות מחירי

  t;שנאמדה בזמן, המניה

על ידי העברת אגפים במשוואה ניתן לחלץ את סטיית •
 :  התקן המשתמעת הגלומה במחיר איגרת החוב להמרה
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אמידת סטיית התקן העתידית של  

 תשואות מחירי המניה

כעת נוכל להעריך את שוויה של איגרת חוב להמרה תוך  •
באותו  , שימוש בסטיית התקן ההיסטורית המתוקננת

אופן שבו ניתן לחשב את שוויה של איגרת חוב להמרה  
 .תוך שימוש בסטיית התקן ההיסטורית הרגילה

שיטה זו להשגת אמידה טובה יותר של  סטיית התקן  •
 Control -המשתמעת הגלומה מושתתת על שיטת ה

Variate Technique. 
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אמידת סטיית התקן העתידית של  

 תשואות מחירי המניה

•Hull and White (1988 )  מעריכים באמצעות עץ בינומי
ואת , fA, אמריקאית (Put)את שווייה של אופציית מכר 

 . fE, שווייה של אופציה אירופית מקבילה

הם מחשבים את שווייה של אופציה אירופית על בסיס •
 .  Black & Scholes :fB&Sמודל 

•Hull and White   מניחים כי שגיאת העץ בהערכת שווי
האופציה האירופית שווה לשגיאת העץ בהערכת שווי  

 .  האופציה האמריקאית
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אמידת סטיית התקן העתידית של  

 תשואות מחירי המניה

 :כך מתקבל אמד לשווי האופציה האמריקאית•

 

 

באופן דומה אנו מציעים לחשב את סטיית התקן  •
אך הפעם  , המשתמעת הגלומה של מחיר המניה

ההנחה היא כי ישנו יחס קבוע בין סטיית התקן  
ולא  , ההיסטורית לבין סטיית התקן המשתמעת הגלומה

שווי אופציה  הפרש קבוע בין שווי אופציה אירופית לבין 
 .אמריקאית
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אמידת סטיית התקן העתידית של  

 תשואות מחירי המניה

חיוך סטיות  "חיסרון אפשרי של שיטה זו נובע מתופעת •
ומהמבנה העתי של סטיות  Volatility Smile) " )התקן
 .(The Term Structure of Volatility)התקן 

 Taylor and Xuלמשל של , מחקרים אמפיריים•
מראים כי סטיית התקן המשתמעת הגלומה  , (1994)

אך הן בעלות , באופציות שנכתבו על אותו נכס בסיס
 .  Volatility Smile))אינה קבועה , מחירי מימוש שונים
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אמידת סטיית התקן העתידית של  

 תשואות מחירי המניה

 ,Heynenלמשל של , במחקרים אמפיריים נוספים•
Kemma and Vorst (1994) , נמצא כי המבנה העתי

של עקום סטיות התקן המשתמע הגלום במחירי אופציות  
 .  אינו שטוח ואינו בעל מגמה אחידה

לכן שימוש בשיטה שהוצגה מצריך למצוא אופציה על  •
שמשך חייה זהה לזה של אופציית ההמרה   25א "מדד ת

 .  במידה דומה" בכסף"והיא , במניות של איגרת החוב

   

  

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



אמידת סטיית התקן העתידית של  

 תשואות מחירי המניה

ולו רק משום שאופציות על  , אלו קשים למימושתנאים •
מונפקות לרוב על ידי הבורסה לניירות   25א "מדד מדד ת

ואילו  , של עד שלושה חודשיםאביב לתקופה ערך בתל 
בעת הנפקתן הוא לפחות  להמרה אורך חיי איגרות החוב 

 .כמה שנים
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 בניית עץ תרינומי למחיר המניה 

בניית העץ התרינומי לתיאור תנועת מחיר המניה  •
  Boyleתסתמך על העץ התרינומי הסטנדרטי של 

(1986  .) 

מקיימות את המשוואה  /תשואות המניה עוקבות•
 ":תהליך וינר"הסטוכסטית הנקראת 

 

   

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

  dWdtdivr
S

dS
tt 



 בניית עץ תרינומי למחיר המניה 

 :כאשר•

      rt -   הריבית הקצרה בזמן שיעורt (instantaneous 

             interest rate) 

     divt -  מהמניהשיעור הדיבידנד 

       σt -  הקצרה  התנודתיות 

     dW -  המניהאת חוסר הוודאות לגבי תשואת המייצגת 

 dt( הקצרצר)הזמן האינפיניטסימלי במשך              

 זו מפולגת נורמלית עם תוחלת אפס  תנועה              (

 (.  dtושונות              
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

העץ התרינומי הוא גרסה דיסקרטית של תהליך וינר  •

 . ∆tלתקופה 

 ∆tכאשר  , התמחור על ידי העץ מתכנס לפתרון הרציף•

 . שואף לאפס

המודל מניח כי תוחלת התשואה הצפויה מכל הנכסים  •

 .  הסחירים היא התשואה חסרת הסיכון

העץ נבנה כך שייצג את התנהגות המניה בעולם ניטרלי  •

 (.risk neutral)לסיכון 
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

על פי המודל אורך חיי העץ ישתווה תמיד לאורך חיי  •

 .  האופציה להמרה

, ∆tאורך חיי העץ יחולק לתקופות בדידות קצרות באורך •

 .i = 0,1,2…Nכאשר , i שכל אחת מהן תסומן באות 

כי בכל מקטע זמן מחיר המניה יכול לעלות מערכו , נניח•

לחילופין  , Su (S x u), לרמה חדשה, S, ההתחלתי

או לחילופי חילופין  , Sm  (S x m),להישאר באותה רמה

כאשר                                   , Sd (S x d), לרדת לרמה חדשה

d < m = 1 < u . 
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

העלייה היחסית של מחיר המניה כשישנה תנועה כלפי  •

כאשר  , d-1והירידה היחסית שווה , u-1מעלה שווה 

 . d < y*(i,i+1) < u:  הוא' תנאי אי הארביטראז

היא שיעור הריבית העתידית חסרת   y*(i,i+1)כאשר •

יחושבו  d  -ו u  -הרי שi+1 לתקופה  iהסיכון בין תקופה 

 :לפי המשוואות הבאות
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

 .היא תנודתיות מחיר המניה σכאשר  •

כדי לחשב את ההסתברות הניטרלית לסיכון לתנועה  •

,  כלפי מעלה של מחיר המניה יש להגדיר משתנה חדש

 :y**(i,i+1), השווה לתשואה של נכס הבסיס
 

 

 

 

היא שיעור הריבית העתידית חסרת   y*(i,i+1)כאשר •

הוא   div(i,i+1) -וi+1 לתקופה  iהסיכון בין תקופה 

 .i+1לתקופה  iשיעור הדיבידנד הצפוי בין תקופה 
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

, ההסתברויות הניטרליות לסיכון שמחיר המניה יעלה•

 :יירד ולא ישתנה בכל תקופה הינן כדלקמן
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

 .  ידוע S, מחיר המניה, בזמן אפס•

אפשריים לפי המודל שלושה מחירי   ∆tכעבור פרק הזמן •

 . Sd -וSu , Sm: מניה

:  אפשריים חמישה מחירי מניה t∆2כעבור פרק הזמן •

Sum ,Sdm ,Sm2 ,Su2 ו- Sd2 . 
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

(  node, צומת)ניתן לייצג את מחיר המניה בכל מפרק •

 iכאשר , Sujdkmi-j-kשל העץ התרינומי על ידי הביטוי 

מייצג את מספר העליות  j, הוא אינדקס מספר התקופות

מייצג את מספר הירידות של מחיר   k -של מחיר המניה ו

 .המניה
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

,  לאחר שאופן בניית העץ התרינומי פורט תיאורטית•

 .  נדגים את אופן בנייתו בעזרת דוגמה ספציפית

מופיעים נתוני איגרת החוב להמרה שהנפיקה   1בלוח •

נתוני השוק   -ובצדה הימני , "חברת הדוגמה"

הרלבנטיים להערכת שווי איגרת החוב להמרה בתאריך  

31.1.2011. 
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  
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31.1.2012יום פדיון האיגרת 125 אג'מחיר מניית החברה

 100 אגורותערכה הנקוב של הקרן7%עקום הריבית הריאלי

143.7מדד הבסיס )15.1.2009(12%עקום הריבית הנומינלי

 4 אגורותערכו הנקוב של הקופון32%תנודתיות המניה

1יחס ההמרה166.3המדד הידוע האחרון )15.1.2011(

1.00טווח לפדיון2%מירווח סיכון האשראי

לוח 1 - "חברת הדוגמה": תנאי איגרת החוב להמרה ונתוני השוק, 31.1.2011



 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

כי בידי  , משמעותם של תנאי איגרת החוב להמרה הוא•

בתאריך  , רוכש האיגרת התחייבות של החברה לשלם

הצמודה למדד  , אגורות 100קרן בסך , 31.1.2012

המחירים לצרכן החל מהמדד האחרון הידוע בעת 

ועד המדד האחרון הידוע  ( מדד הבסיס)הנפקתה 

 .  בתאריך פדיונה

 4כן זכאי המחזיק לקופון שנתי בעל ערך נקוב של •

הצמוד בצורה דומה לקרן למדד המחירים  , אגורות

 .לצרכן
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

חברת  "למחזיק האיגרת אופציה להמרתה במניות •

לפי יחס  , בכל עת עד לתאריך פדיון האיגרת" הדוגמה

 .   lיחס המסומן באות , 1המרה של 

אגורות ערך נקוב   100משמעות הדבר כי ניתן להמיר •

בערך נקוב  " חברת הדוגמה"של איגרת החוב במניות 

 .אגורות 100של 

   

  

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



 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

 -נניח כי עקום הריביות המיידי הנומינלי שטוח ושווה ל•

  -ומכאן שגם עקום הפורוורד שטוח ושווה ל) 12%

עקום הריביות הריאלי שטוח גם הוא ברמה של ( 12%

שטוח ושווה  , וכי מרווח האשראי של החברה ידוע, 7%

 .  2% -ל

שיעור ההיוון המותאם לסיכון של איגרת החוב שווה     •

ויתקבל מחיבור של שיעור הריבית חסר  , 14% -ל

 (.2%)ומרווח האשראי ( 12%)הסיכון 
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 המניהבניית עץ תרינומי למחיר  

שוויה של איגרת החוב להמרה מוערך נכון לתאריך  •

כך  , 31.1.2012והיא נפדית בתאריך  31.1.2011

שהמקטע המכוסה על ידי העץ התרינומי הוא שנה  

 .  בדיוק

 .  נניח כי החברה אינה מחלקת דיבידנדים•

 N=  5: העץ התרינומי יחולק לחמש תקופות בלבד•

 .  שנים 0.20 -שווה ל ∆t -כלומר ה
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 בניית עץ תרינומי למחיר המניה 
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012345בניית עץ תרינומי להתפתחות מחירי המניה

0.000.200.400.600.801.00מקטע זמן
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה

בעת פקיעת האופציה להמרה עומדות בפני מחזיק •

המרת איגרת  : איגרת החוב להמרה שתי אפשרויות

 .  החוב במניות או פדיון איגרת החוב

המחזיק יבחר את האסטרטגיה שתניב את התקבול  •

 .הגבוה ביותר

חברת  "בדוגמה הספציפית של איגרת החוב להמרה של •

מהו , 31.1.2012, נבחן בתאריך פקיעתה" הדוגמה

המרה במניות או פדיון איגרת   -הצעד האופטימלי 

 .  החוב
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה

,  N, ערך איגרת החוב להמרה בתקופה האחרונה•

 :יחושב באופן הבא (j,k) -במפרק ה
 

 

 

 

מייצג את ערך האיגרת במצב שבו האיגרת   Q1כאשר •
מייצג את ערכה של האיגרת   Q2 -ו, אינה מומרת

 .  במקרה שבו היא הומרה במניות

בכל אחד מהמפרקים   לאחר קביעת ערכה של האיגרת•
את האיגרת דרך התקופות השונות  " נגלגל"הסופיים 

 .  מכסה עד שנמצא את ערך האיגרת בזמן הנוכחי שהעץ
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

שיהוון   ,ההתחייבותי בכל מפרק נחשב את שווי הרכיב•
 שיהוון ,ואת שווי הרכיב ההוני ,בשיעור הריבית המסוכן

 .  בשיעור ההיוון חסר הסיכון

סכום שני רכיבים אלה יהווה את שווי איגרת החוב  •
 .  להמרה במפרק

אשר נצבר במהלך  , בכל מפרק שבו מתקבל קופון•
נצרפו לשווי איגרת החוב להמרה ללא כל  , התקופה

 .  קשר למדיניות שנבחרה
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

כדאיות ההמרה תיבדק רק במפרקים הסופיים של העץ •

ולא בכל התקופות  , (בלבד Nכלומר בתקופה )

 .  העתידיות האחרות

  Ingersollזאת בהסתמך על המשפט הראשון של •

האומר כי אם מתקיימות שלוש ההנחות של  ( 1977)

הרי  , אי חלוקת דיבידנד ויחס המרה קבוע, שוק מושלם

לעולם לא תומר איגרת חוב להמרה לפני תאריך  

 .פקיעתה
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

מרבית איגרות החוב להמרה בישראל מקיימות את •

אינן  , הן בעלות יחס המרה קבוע: התנאים שהוצגו

מחלקות דיבידנדים וכן אינן ניתנות לפדיון מוקדם על ידי  

 .המנפיק במחיר נקוב כלשהו

לכן תיבדק כדאיות ההמרה רק עם פקיעת האופציה  •

 .  להמרה
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

אישוש לגישה זו נמצא בעבודתם של לוי ותנחומא  •

בבדיקת מדגם של איגרות חוב להמרה  (: 1993)

סמוך , על פי רוב, בישראל נמצא כי האיגרות מומרות

 .  למועד פדיונן
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

ההשוואה בין התקבול המובטח מפדיון איגרת החוב  •

לבין התקבול הצפוי מהמרתה  ( Q1)בסוף התקופה 

Goldman Sachs (1994  )לפי מודל , (Q2)במניות 

נערכת בהנחה כי התקבול הצפוי  , שאומץ במצגת זו

מפדיון האיגרת בתאריך פקיעת אופציית ההמרה ידוע  

 .100קרי , ושווה לערכה הנקוב
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

משום שהן הקרן והן  , הנחה זו אינה תקפה בישראל•

כך שהתקבול  , הקופון צמודים למדד המחירים לצרכן

אינו ידוע בוודאות ותלוי בהפרש   Nמפדיון האיגרת בזמן 

בין מדד המחירים לצרכן הידוע ביום הנפקת האיגרת  

לבין המדד האחרון הידוע בעת פדיון  ( מדד הבסיס)

 .  האיגרת
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

במועד הערכת השווי ניתן לדעת בוודאות רק את שיעור  •

,  ההצמדה עד תאריך מדד המחירים האחרון שהתפרסם

אך כדי להעריך את התקבול הצפוי מפדיון האיגרת  

כעבור שנה עלינו לחזות את שיעור ההצמדה שיתקבל 

 .  עד תאריך פדיונה

לשם כך עלינו להסתייע בתחזית האינפלציה הצפויה  •

במהלך השנה הקרובה עד לפרסום מדד המחירים  

 .15.1.2012בתאריך 
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

מבטיחה  " חברת הדוגמה"בדוגמה איגרת החוב של •

אגורות וקופון   100בסך ( F)בפדיונה החזר קרן נקוב 

 .  אגורות 4בסך ( C)נקוב 

המדד הראשון הידוע בעת , (MB)נניח כי מדד הבסיס •

 .  נקודות 143.7 -שווה ל, הנפקת האיגרת

, 2010דצמבר , (M0)ונניח עוד כי המדד האחרון הידוע •

 .  נקודות 166.3 -שווה ל, 2011שפורסם באמצע ינואר 
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

הוא   2011על כן שיעור ההצמדה עד אמצע ינואר •

 :והתקבול מהקרן הצמודה עד מועד זה הוא, 1.16

 

 

הערכת שיעור האינפלציה בין תאריך פרסום המדד  •

לתאריך המדד האחרון  ( 2011דצמבר )האחרון הידוע 

ינואר  )שיתפרסם לפני פדיונה האפשרי של האיגרת 

הגוזרת את , Fisher(1930) תתבסס על נוסחת  (2012

 .  שיעור האינפלציה מן הציפיות בשוק ההון

   

  

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

    36.120
7.143

3.166
41000 

BM

M
CF



 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

לפי נוסחה זו רמת שיעורי התשואה הריאליים אינה  •

 .  מתואמת עם שיעורי האינפלציה

הנוסחה מניחה כי שיעור האינפלציה אינו  , כלומר•

ולכן אינו  , משפיע על רמת הפעילות הריאלית במשק

 .   משפיע גם על שיעורי התשואה הריאליים

נוסחה זו קושרת בין שיעור התשואה לבין שיעור •

 :האינפלציה
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

הינו שיעור האינפלציה הצפוי בין הזמן  (t,T)כאשר •

לבין מדד המחירים האחרון שיפורסם לפני  , t, הנוכחי

 .Tפדיון האיגרת בזמן 

הינו שיעור התשואה האפקטיבי של  rn(t,T)כאשר •

לתאריך  , t, מילווה ממשלתי קצר מועד בין הזמן הנוכחי

T ,שבו פוקעת אופציית ההמרה במניות. 

הינו שיעור התשואה האפקטיבי של   rr(t,T)כאשר •

, t, איגרת חוב ממשלתית צמודת מדד בין הזמן הנוכחי

 .שבו פוקעת אופציית ההמרה במניות, Tלתאריך 
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

ניתן לחלץ את שיעור האינפלציה החזויה לתקופה  •

מהנוסחה ולבטאו כפונקציה של שיעור התשואה  

 :הנומינלי והריאלי
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

כי עקומי התשואות הנומינלי  , 1בלוח , כיוון שהנחנו•

והריאלי הרציפים חסרי הסיכון שטוחים לכל אורך  

הרי  , בהתאמה 7% -ול 12% -התקופה ושווים ל

במונחים אפקטיביים שנתיים הריבית הנומינלית הנה  

 . 7.25%והריבית הצמודה היא  12.75%

נוכל לחלץ את שיעור האינפלציה החזויה לשנה הקרובה  •

 :מנוסחת פישר
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

יתקבל  ( Q1)התקבול מפדיון איגרת החוב להמרה •

מהכפלת שיעור האינפלציה החזויה לתקופה שנמצאה 

 :לעיל במשוואה הבאה

 

 

לאחר מציאת התקבול הצפוי מפדיון האיגרת בתאריך  •

נמצא את התקבול הצפוי  , פקיעת אופציית ההמרה

, N, בתקופה האחרונה( j,k)מהמרת המניות בכל מפרק 

 :  כדלקמן, של עץ השווי הכולל של איגרת החוב
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

 

 

בתקופה  ( j,k) -כפי שהראנו מוקדם יותר במפרקים ה•
 :ערך האיגרת שווה, N, האחרונה של העץ

 

 

 

הוא מחיר המניה   S(i,j,k) -הוא יחס ההמרה ו lכאשר •
 (.  j,k) -במפרק ה iבתקופה 
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

נתחיל בבניית המפרקים הסופיים של עץ השווי הכולל  •

 .  של איגרת החוב להמרה
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 
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012345בניית עץ תרינומי לשווי הכולל של איגרת החוב להמרה

0.000.200.400.600.801.00מקטע זמן

343.86

280.86280.86

229.40229.40229.40

187.57187.39187.37187.37

155.42154.89154.18153.26153.04

133.00132.85132.52131.87130.56126.53השווי הכולל של איגרת החוב להמרה

120.02120.83121.77123.03126.53

116.94119.64123.03126.53

119.64123.03126.53

123.03126.53

126.53

012345בניית עץ תרינומי לשווי הכולל של איגרת החוב להמרה

0.000.200.400.600.801.00מקטע זמן



 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

כעת נציג את עץ ההסתברות להמרה למניות המשמש  •

 .  להערכת שווי איגרת החוב להמרה
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 
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012345בניית עץ תרינומי להסתברות להמרה למניות

0.000.200.400.600.801.00מקטע זמן

1.00

1.001.00

1.001.001.00

0.920.951.001.00

0.710.720.740.781.00

0.460.440.410.370.290.00הסתברות להמרה

0.190.140.080.000.00

0.020.000.000.00

0.000.000.00

0.000.00

0.00

012345בניית עץ תרינומי להסתברות להמרה למניות

0.000.200.400.600.801.00מקטע זמן



 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

במפרקים הסופיים של עץ ההסתברות להמרה למניות  •

הנוסחה היא אם התקבול מהמרת ( i = 5כלומר כאשר )

איגרת החוב במניות גבוה מהתקבול הצפוי מפדיון  

אזי  , האיגרת בעץ השווי הכולל של איגרת החוב להמרה

 :כדלקמן, 0אחרת , 1ההסתברות למימוש היא 
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

"  להמרה"לאחר מכן נציג את עץ שיעור ההיוון המסוכן •

 .  של החברה להערכת שווי איגרת החוב להמרה
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 
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012345בניית עץ תרינומי לשיעור ההיוון המסוכן "להמרה" של החברה

0.000.200.400.600.801.00מקטע זמן

12.00%

12.00%12.00%

12.00%12.00%12.00%

12.16%12.09%12.00%12.00%

12.58%12.56%12.53%12.43%12.00%

13.07%13.12%13.18%13.27%13.43%14.00%שיעור ההיוון המסוכן "להמרה" של החברה

13.61%13.71%13.84%14.00%14.00%

13.95%14.00%14.00%14.00%

14.00%14.00%14.00%

14.00%14.00%

14.00%

012345בניית עץ תרינומי לשיעור ההיוון המסוכן "להמרה" של החברה

0.000.200.400.600.801.00מקטע זמן



 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

במפרקים הסופיים של עץ שיעור ההיוון המסוכן  •

השתמשנו במודל בינארי  ( i = 5כלומר כאשר " )להמרה"

לחישוב שיעור ההיוון להמרה התוחלתי המבוסס על 

המשקלל את , (Intensity)ההסתברות המותנית 

 :הרכיבים הבאים
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

שיעור הריבית חסרת הסיכון כשהוא מוכפל בשיעור  1.

 Conversion)ההסתברות המותנית להמרה 

Intensity ) שמצאנו במפרקים הסופיים של עץ

 ואת ;(i = 5כאשר , כלומר)ההסתברות להמרה למניות 

שיעור התשואה לפדיון כשהוא מוכפל בשיעור  2.

ח  "להמשך החזקה באגהמותנית ההסתברות 

(Holding Intensity ) שהוא למעשה המשלים לשיעור

 .ההסתברות המותנית להמרה
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

ולבסוף נציג את עץ השווי הכולל של איגרת החוב  •

 .  להמרה המשמש להערכת שווי איגרת החוב להמרה
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 
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012345בניית עץ תרינומי לשווי הכולל של איגרת החוב להמרה

0.000.200.400.600.801.00מקטע זמן

343.86

280.86280.86

229.40229.40229.40

187.57187.39187.37187.37

155.42154.89154.18153.26153.04

133.00132.85132.52131.87130.56126.53השווי הכולל של איגרת החוב להמרה

120.02120.83121.77123.03126.53

116.94119.64123.03126.53

119.64123.03126.53

123.03126.53

126.53

012345בניית עץ תרינומי לשווי הכולל של איגרת החוב להמרה

0.000.200.400.600.801.00מקטע זמן



 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

המפרק העליון בתקופה האחרונה  , בכל אחד מהעצים•

וזאת כי מדובר בתקופה   Con (5,5,0) -מסומן ב

 .  ובמפרק הגבוה ביותר( i = 5)החמישית והאחרונה 

כל מסלול של מחיר המניה המביא אל מפרק זה מצריך  •

 (.j = 5)חמש תנועות כלפי מעלה 

יחושב   Con (5,5,0)שווי איגרת החוב להמרה במפרק •

 :כדלקמן
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    86.34353.126,86.3431,53.12686.34310,5,5  IfCon



 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

ההסתברות   Con (4,4,0) במפרק i = 4בתקופה •

 :  כדלקמן, 1.00 -להמרה למניות שווה ל

 

 

 Con (4,4,0) היות ובכל אחד מהמפרקים המובילים אל•

שיעור , מהתקופה החמישית התבצעה המרה למניות

 :  חושב כדלקמןמ" להמרה"ההיוון המסוכן 
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  00.100.100.100.10,4,4  PdPmPuCon

    %12%1400.11%1200.10,4,4 Con



 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

 Con (4,4,0) לפיכך שווי איגרת החוב להמרה במפרק•

 :  ומחושב כדלקמן 280.86הינו 
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

ההסתברות   Con (4,0,4) במפרק i = 4בתקופה •

 :  כדלקמן, 0.00 -להמרה למניות שווה ל

 

 

 Con (4,0,4) כיוון שבכל אחד מהמפרקים המובילים אל•

שיעור , מהתקופה החמישית לא התבצעה המרה למניות

 :  יחושב כדלקמן" להמרה"ההיוון המסוכן 
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  00.000.000.000.04,0,4  PdPmPuCon

    %14%1400.01%1200.04,0,4 Con



 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

 Con (4,0,4) לפיכך שווי איגרת החוב להמרה במפרק•

 :  ומחושב כדלקמן 123.03הינו 
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 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

ההסתברות   Con (4,2,1) במפרק i = 4בתקופה •

 :  כדלקמן, 0.78 -להמרה למניות שווה ל

 

 

  Con (4,2,1)במפרק " להמרה"שיעור ההיוון המסוכן •

 :  יחושב כדלקמן
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  78.000.000.100.11,2,4  PdPmPuCon

    %43.12%1478.01%1278.01,2,4 Con



 הערכת שווי איגרת החוב להמרה 

 Con (4,2,1) לפיכך שווי איגרת החוב להמרה במפרק•

 :  ומחושב כדלקמן 153.26הינו 

 

 

על ידי גלגול לאחור של שווי האיגרת דרך  , באופן דומה•

ענפי העץ השונים נמצא כי שווי איגרת החוב להמרה  

  133.00 -כלומר במועד הערכת השווי נאמד בכ 0בזמן 

 .אגורות
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סטיית התקן הגלומה  חישוב  

 איגרות חוב להמרהבמחירי 

עד כה תיארנו את חישוב שווי איגרת החוב להמרה לפי •

 .המודל

בפועל קיימים נתוני שוק לגבי מחיריהן של איגרות חוב  •

והתשומות הדרושות ניתנות להערכה ולמדידה  ,  להמרה

למעט סטיית התקן של תשואת נכס , בצורה ישירה

ומירווח האשראי של איגרת חוב  ( המניה)הבסיס 

 .שהנפיקה החברה
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סטיית התקן הגלומה  חישוב  

 איגרות חוב להמרהבמחירי 

כמו גם  , בהנחה שהמודל שהוצג מקודם נכון וישים•

וכי שוקי המניות ואיגרות  , ההנחות שעליהן הוא מתבסס

אזי בהשוואת שווי , החוב להמרה פועלים ביעילות

איגרת חוב להמרה המתקבל מן המודל למחיר שנצפה 

ניתן לחשב את סטיית התקן המשתמעת הגלומה  , בשוק

 במחירי איגרת החוב להמרה מהזמן
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חישוב סטיית התקן הגלומה   

 במחירי איגרות חוב להמרה

 :Tהנוכחי ועד זמן •

 

 :כאשר•

   (t,T)CBM -  מחיר השוק בזמןt ,  של איגרת החוב 

 .  Tלהמרה הפוקעת בזמן     

   (t,T,)CBV - הנפתר עבור , שווי האיגרת לפי המודל. 

   -   סטיית התקן המשתמעת הגלומה באיגרת החוב 

 .להמרה  
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   ,,, TtCBVTtCBM 



חישוב סטיית התקן הגלומה     

 במחירי איגרות חוב להמרה

לשם פשטות ההסבר נסמן בהמשך המצגת את מחיר  •

השוק והשווי על פי המודל ללא אינדקס של זמן הערכת 

וכך יופיעו  , השווי ושל זמן הפדיון של האיגרת

 .  CBV() -וCBM : המשתנים

יש לציין כי בצורה זו מובלעת ההנחה כי סטיית התקן  •

הנחה  , היא קבועה במשך חיי איגרת החוב להמרה

אך בעזרת מספר גדול של איגרות חוב  , שאינה מדויקת

ניתן לבנות את עקום , על אותו נכס בסיס, להמרה

 .סטיות התקן של החברה
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חישוב סטיית התקן הגלומה     

 במחירי איגרות חוב להמרה

כיוון שלא ניתן לחשב את סטיית התקן בצורה אנליטית •

 .Newton-Raphsonנסתייע בטכניקה הידועה כשיטת 

טכניקה זו מתכנסת לפתרון הנכון במספר חישובים  •

 .והיא קלה ליישום, מעטים על ידי ניסוי וטעייה

שיטה זו יוצרת רצף של קירובים ליניאריים לפונקציה  •

כלומר את ערכה של סטיית , שאת שורשיה אנו מחפשים

המשווה בין פונקציית שווי איגרת החוב  , , התקן

לבין מחירה בשוק  CBV()להמרה על פי המודל 

CBM.  
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חישוב סטיית התקן הגלומה     

 במחירי איגרות חוב להמרה

 .CBV() – CBM: לכן נחפש את שורש הפונקציה•

,  פונקציה זו היא מונוטונית יורדת ביחס לסטיית התקן•

 .  דבר המבטיח כי לפונקציה שורש אחד בלבד

נגדיר את ההפרש בין מחיר השוק לבין פונקציית השווי  •

על פי המודל עבור סטיית תקן מסוימת על ידי הפונקציה  

 :הבאה
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חישוב סטיית התקן הגלומה     

 במחירי איגרות חוב להמרה

מחיר השוק של איגרת החוב להמרה ביום הערכת  •

 .  134.0-השווי שווה ל

 .  ברצוננו למצוא את סטיית התקן המביאה למחיר זה•

בתחילת תהליך חיפוש השורש ננחש ערך התחלתי  •

 .0, כלשהו עבור סטיית התקן

נמצא כי שווי   32% -אם ננחש כי סטיית התקן שווה ל•

  133.0 -איגרת החוב להמרה לפי המודל שווה ל

 .אגורות
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חישוב סטיית התקן הגלומה     

 במחירי איגרות חוב להמרה

נמצא כי שווי   32% -אם ננחש כי סטיית התקן שווה ל•

  133.0 -איגרת החוב להמרה לפי המודל שווה ל

 .אגורות

ולכן אם נציב את הנתונים במשוואה הקודמת נמצא כי  •

 .-1.00 -הפונקציה שווה בקירוב ל

 (.0 , f(0) : ) גרף הפונקציה יעבור דרך הנקודות •

 :  קירוב ליניארי לפונקציה בנקודה זו הוא הישר•
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חישוב סטיית התקן הגלומה     

 במחירי איגרות חוב להמרה

 y = 0כדי למצוא את שורש הקירוב הליניארי נקבע כי •

 :ונקבל

 

 

נחשב על ידי שימוש   ’f(0)את נגזרת הפונקציה •

 :בקירוב
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הגלומה  חישוב סטיית התקן    

 להמרהבמחירי איגרות חוב 

:                     בדוגמה)נבחר ערך המתכנס לאפס  hכאשר עבור •

10-10  =h.) 

 -בחישוב סטיית התקן נמצא כי הנגזרת שווה ל•

ולכן סטיית התקן שתחושב לאחר איטרציה זו , 0.9999

 .34.415% -שווה ל

בסטיית תקן זו שווי איגרת החוב להמרה על פי המודל  •

וההפרש בין שווי זה לבין מחיר  , 134.996 -שווה ל

 .  אגורות -0.0042השוק הוא 

   

  

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



הגלומה  חישוב סטיית התקן    

 להמרהבמחירי איגרות חוב 

לאחר ביצוע תהליך זה בפעם הראשונה נחזור עליו שוב •

תקבל ערך קרוב   f(0)ושוב עד השלב שבו הפונקציה 

כך שמחיר השוק של איגרת החוב להמרה  , מאוד לאפס

 .  ישתווה לשוויה על פי המודל

יהיה סטיית התקן  , שיחושב בסוף התהליך, ערך •

 המשתמעת הגלומה במחיר השוק של איגרת החוב

 .  להמרה
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הגלומה  חישוב סטיית התקן  

 להמרהבמחירי איגרות חוב 

משווה את  34.425% -לבסוף סטיית התקן השווה ל•

והיא  , על פי המודל מחיר השוק של האיגרת לשווייה

למעשה סטיית התקן המשתמעת הגלומה באיגרת  

 .החוב להמרה
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 לסיכום 

יש , IFRSעל פי כללי התקינה החשבונאית הבינלאומית •

לחשב שווי הוגן של מכשירים נגזרים הגלומים  

 .  במכשירים פיננסיים אחרים

דוגמה לכך הוא הרכיב ההוני או רכיב ההמרה הגלום  •

 .  באיגרות חוב להמרה ובהלוואות המירות

איגרת חוב להמרה והלוואה המירה הינן מוצרים  •

המאופיינים בתכונות רבות המקשות על  , מורכבים

 .  הערכת שוויין
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 לסיכום 

הפרמטרים הדרושים להערכת שוויין אינם  , וכן בנוסף•

ח לא "לדוגמה מרווח סיכון אשראי באג)חד משמעיים 

 (.  מדורגת

אנו בשווי פנימי מבצעים הערכת שווי של נכסים  •

 .  מורכבים שונים לפי מספר מודלים המקובלים בתחום

  -ו Tsiveriotis אנו משתמשים במודל של, בין היתר•

Fernandes  ((1998   להערכת שווי איגרות חוב

 .להמרה והלוואות המירות
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 לסיכום   

מודל זה ניתן ליישום על ידי שימוש בעצים תרינומיים או  •

 .  Finite Difference Methodעל ידי 

מדובר במודל הנפוץ ביותר בעולם ועל פי מחקרים הוא  •

 .מספק את התוצאות הקרובות ביותר למחירי השוק
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 לסיכום 

 :בין היתר, חוות הדעת שלנו ללקוח כוללת•

רקע תיאורטי 

תיאור מודל הערכת השווי 

  תיאור הפרמטרים שבהם נעשה שימוש 

 ניתוחי רגישות לתוצאות בהתאם לרמות שונות של

אשר לגביהם לא קיימת ודאות מלאה , פרמטרים

סטיית תקן של המניה  , מרווח סיכון אשראי: לדוגמה)

 (.ועוד
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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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   MBA ,CRM ,FRM ,רועי פולניצר   

 בעלים   

 שווי פנימי   

   roip@intrinsicvalue.co.il   

   052.598.1668   
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