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 מונטה קרלוסימולציית . 1

על סימולציה אקראית של גורמי מבוססת , מונטה קרלוסימולציית •

סיכון מרכזיים בגזירת ערך של נכסים פיננסים בהתפלגות  

 (.Risk Neutral)נייטרלית לסיכון 

שיטה זו היא אחת מהשיטות המרכזיות בתחום  , נכון להיום•

 .המימון ולדעתנו הינה מתאימה לתמחור ערבויות אשראי

סוג הסימולציה הנפוץ ביותר בשימוש עבור נכסים פיננסיים  •

 .  מורכבים הינו סימולציית מונטה קרלו

סימולציית מונטה קרלו בנויה על דגימה אקראית של גורמי סיכון  •

 .  מהתפלגות מתאימה
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 סימולציית מונטה קרלו. 1

על סמך הדגימה נוצרים מסלולים דמיוניים של שינויים בגורמי  •

 .סיכון לאורך זמן

שיטת מונטה קרלו היא שיטה לפתרון בעיות חישוביות באמצעות  •

 .מספרים אקראיים

השיטה מאפשרת להגיע  , למרות המקריות שבמספרים האקראיים•

 .לרמת דיוק נדרשת על ידי שימוש בחוק המספרים הגדולים

בונים תזרים מזומנים וסדרת החלטות לכל מסלול , בהתאם לכך•

 . ומסלול
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 סימולציית מונטה קרלו. 1

של התמורה ( בריבית חסרת סיכון)המהוונת  ( הממוצע)התוחלת •

,  (התזרימים מכל המסלולים)הכלכלית התזרימית העתידית 

מהווה קירוב לשווי , הצפויה לנבוע מהמכשיר הפיננסי המוערך

 .ההוגן של המכשיר

 Standardרמת הדיוק של השיטה נמדדת על ידי פרמטר שנקרא •

error of sample mean אשר מהווה אינדיקציה לאיכות התוצאה. 

אפשרות למימוש  )במקרים שבהם מעורבות תכונות אמריקאיות •

יש גרסאות מורכבות יותר של ( אופטימאלי לפני הפקיעה

 .סימולציות מונטה קרלו
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סימולציית מונטה קרלו  . 2
 עבור אופציות אמריקאיות

מונטה קרלו מתאימה להערכת שוויין של אופציות  סימולציית •

ואופציות בעלות משתנים  ( path-dependent)תלויות מסלול 

 .סטוכסטיים רבים

 Finiteושיטות נומריות מהסוג המכונה ( בינומיים ותרינומיים)עצים •

Difference   מתאימות ביותר להערכת שוויין של אופציות

 .אמריקאיות

 ? מה קורה אם אופציה היא גם תלוית מסלול וגם אמריקאית•

מה קורה אם אופציה אמריקאית תלויה בכמה משתנים •

 .סטוכסטיים
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סימולציית מונטה קרלו  . 2
 עבור אופציות אמריקאיות

מספר חוקרים אימצו גישה שונה בחיפושם אחר טכניקה ליישום •

סימולציית מונטה קרלו לצורך הערכת שוויין של אופציות  

 . אמריקאיות

 .היה החוקר הראשון שפירסם פתרון לבעיה( 1993)יימס טילי 'ג•

 Early)במצגת זו נציג את גישת איפיון גבול המימוש המוקדם •

Exercise Boundary Parameterization Approach )  שפיתח

 (.2000)לייף אנדרסן 
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גישת איפיון גבול המימוש  . 3
 המוקדם

הציעו גישה חלופית שבה , אנדרסןחוקרים וביניהם מספר •

מאפיינים את גבול המימוש המוקדם וקובעים איטרטיבית את  

הערכים האופטימליים של הפרמטרים באמצעות אינדוקציה לאחור  

 .המתחילה בסוף חיי האופציה וממשיכה עד למועד ההערכה

            לצורך המחשה נשתמש בדוגמא מתוך מאמרו של אנדרסן•
A Simple Approach to the Pricing of Bermudan Swaptions 

in the Multi-Factor Libor Market Model. 

אמריקאית על מניה שאיננה מחלקת דיבידנד    Putניקח אופציית •

בסוף השנה השנייה  , אשר ניתנת למימוש בסוף השנה הראשונה

 .ובסוף השנה השלישית
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גישת איפיון גבול המימוש  . 3
 המוקדם

 (.בחישוב רציף)לשנה  6%שיעור הריבית חסרת הסיכון הינו •

 .1.10ומחיר המימוש הינו  1.00מחיר מניית הבסיס הינו •

הינם מסלולים שנדגמו   1המסלולים המוצגים בטבלה  8 -שנניח •

 .עבור התנהגות מחירי המניה לאורך זמן

נאמר מראש כי דוגמה זו הינם לשם ההמחשה בלבד וכי  •

 .במציאות עלינו לדגום מסלולים רבים יותר
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גישת איפיון גבול המימוש  . 3
 המוקדם

מתארת את המסלולים הדימיוניים שנדגמו עבור מחירי   1טבלה •

 המניה
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גישת איפיון גבול המימוש  . 3
 המוקדם

  tניתן לאפיין את גבול המימוש המוקדם בזמן , במקרה זה•

 .S ,(t*)Sבאמצעות ערך קריטי של 

אם מחיר    t;אזי נממש בזמן S(*t) -נמוך מ tאם מחיר הנכס בזמן •

 . tאזי לא נממש בזמן S(*t) -גבוה מ tהנכס בזמן 

 .1.10הוא  S(*3)הערך של •

( בסוף חיי האופציה) t = 3כאשר  1.10 -אם מחיר המניה גבוה מ•

 .נממש 1.10 -אם מחיר המניה נמוך מ ;אזי לא נממש
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גישת איפיון גבול המימוש  . 3
 המוקדם

מתארת את תזרימי המזומנים אם מימוש אפשרי רק   2טבלה •

 . בסוף השנה השלישית
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גישת איפיון גבול המימוש  . 3
 המוקדם

 .S(*2)כעת נקבע את •

 .  0.77 -הנמוך מ S(*2)נניח שאנו בוחרים ערך של •

 .בכל המסלולים 2האופציה איננה ממומשת בסוף שנה •

עבור שמונת המסלולים הינו  2שווייה של האופציה בסוף שנה •

0.00  ,0.00  ,0.07e-0.06x1 ,0.18e-0.06x1  ,0.00 ,0.20e-0.06x1  ,

0.09e-0.06x1   בהתאמה, 0.00 -ו. 

 .0.0636הינו  2הערך הממוצע של האופציה בסוף שנה , לפיכך•

 .0.77 -שווה ל S(*2) -כעת נניח ש•
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גישת איפיון גבול המימוש  . 3
 המוקדם

עבור שמונת המסלולים הינו  2שווייה של האופציה בסוף שנה •

0.00  ,0.00  ,0.07e-0.06x1 ,0.18e-0.06x1  ,0.00 ,0.33      ,

0.09e-0.06x1   בהתאמה, 0.00 -ו. 

 .0.0813הינו  2הערך הממוצע של האופציה בסוף שנה , לפיכך•

,  1.08 -ו 1.07, 0.97, 0.84 -שווה ל S(*2)באופן דומה כאשר •

,  0.0982, 0.1032הינו  2הערך הממוצע של האופציה בסוף שנה 

 .בהתאמה, 0.0963 -ו 0.0938

זה  , קרי) S(*2)ל מראה שהערך האופטימלי של "הניתוח הנ•

הינו ( 2שממקסם את הערך הממוצע של האופציה בסוף שנה 

0.84. 
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גישת איפיון גבול המימוש  . 3
 המוקדם

 .S ≥ 0.84(*2)<  0.97יהיה זה אופטימלי לבחור , ליתר דיוק•

אזי , S(*2)ל עבור "כאשר אנו בוחרים את הערך האופטימלי הנ•

עבור שמונת המסלולים הינו  2שווייה של האופציה בסוף שנה 

,  0.00 -ו 0.26,  0.33,  0.00,  0.1695,  0.0659, 0.00, 0.00

 .בהתאמה

 .0.1032הינו  2הערך הממוצע של האופציה בסוף שנה , לפיכך•

 .S(*1)כעת נעבור לחשב את •

עבור כל  1האופציה איננה ממומשת בסוף שנה  S(*1)>  0.76 אם•

                              0.0972הינו  1המסלולים ושווי האופציה בסוף שנה 

  =0.1032e-0.06x1  . 
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גישת איפיון גבול המימוש  . 3
 המוקדם

עבור שמונת   1שווייה של האופציה בסוף שנה  S(*1)=  0.76 אם•

,  0.0659e-0.06x1 ,0.1695e-0.06x1,  0.00,  0.00המסלולים הינו 

0.00 ,0.34 ,0.26e-0.06x1  בהתאמה, 0.00 -ו. 

 .0.1008הינו  1הערך הממוצע של האופציה בסוף שנה , לפיכך•

,  1.09 -ו 0.93, 0.92, 0.88 -שווה ל S(*1)באופן דומה כאשר •

,  0.1202, 0.1283הינו  1הערך הממוצע של האופציה בסוף שנה 

 .בהתאמה, 0.1228 -ו 0.1215

זה  , קרי) S(*1)ל מראה שהערך האופטימלי של "הניתוח הנ•

הינו ( 1שממקסם את הערך הממוצע של האופציה בסוף שנה 

0.88. 
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גישת איפיון גבול המימוש  . 3
 המוקדם

 .S ≥ 0.88(*1)<  0.92יהיה זה אופטימלי לבחור , ליתר דיוק•

                              0.1208ללא מימוש מוקדם הינו  0שווי האופציה בזמן •

  =0.1283e-0.06x1  . 

מקובל להריץ עשרות אלפי סימולציות על מנת לקבוע  , בפרקטיקה•

 .באופן שתיארנו, את גבול המימוש המוקדם

המסלולים עבור  , ברגע שמקבלים את גבול המימוש המוקדם•

המשתנים נמחקים ויש להריץ סימולציית מונטה קרלו חדשה 

באמצעות גבול המימוש המוקדם על מנת לקבוע את שווי  

 .האופציה
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גישת איפיון גבול המימוש  . 3
 המוקדם

האמריקאית היא די פשוטה  Put -הדוגמא שלנו בדבר אופציית ה•

היות ואנו יודעים שניתן להגדיר לחלוטין את גבול המימוש המוקדם  

 .במונחים של מחיר המניה באותו הזמן

יש להניח הנחות לגבי האופן שבו יאופיין  , במצבים יותר מורכבים•

 .גבול המימוש המוקדם
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 דוגמא נוספת. 4

 :כמה מושגיםנגדיר ראשית •

סימולציה  מריצים Monte Carlo במסגרת מתודולוגיית  -תרחיש•

 . Brownian motion))המניה של הסטוכסטית התנועה של 

מסמלצים עשרות אלפי מסלולים היפותטיים  הסימולציה במהלך •

 .כל מסלול מכונה תרחישכאשר , מסוים Tבמשך זמן של המניה 

ניתן לפרק ליחידות זמן קטנות יותר ולנטר   Tהזמן את  -שלב•

 .  במהלכןאת התנועה הסטוכסטית של המניה 
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 דוגמא נוספת. 4

 . יחידת זמן זאת נקראת שלבכל •

להלן מייצגת סימולציה עם שמונה תרחישים  המטריצה , למשל•

מכיל שני  תרחיש של תנועה סטוכסטית של המניה כאשר כל 

 .שלבים

העיקרון עליו מבוססת השיטה היא למצוא עבור כל שלב במערך  •

שאם  ( יותר מדויק טווח ערכים)את הערך הקריטי האופטימלי 

 .יבצע מימוש מיידימחזיק האופציה , מחיר המניה מגיע אליו
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 דוגמא נוספת. 4

 tבשלב Vtשווי האופציה ידוע הערך הקריטי האופטימלי כאשר •

 :מחושב באמצעות פונקציה הבאה Nמסוים עבור תרחיש 

             If(St >= St
* ,Max(S – K ,0), Vt+1 x exp -r x t) 

 כאשר•

•St -  שער המניה בשלבt  בתרחישN. 

•St
מחזיק האופציה  שער המניה מגיע אליו שאם הקריטי הערך  -*

 .יבצע מימוש מיידי

•K- מחיר המימוש. 

•Vt+1-  בשלב שווי האופציהt+1  בתרחישN. 
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 דוגמא נוספת. 4

•r-  שבין שלב הסיכון בזמן חסרת שיעור הריביתt ל- t+1. 

לא קיימת  ( האחרוןהשלב )האופציה במועד הפקיעה של •

 .S > Kאת האופציה כאשר שלא לממש אפשרות 

,  הינו שווייה הפנימילכך שווי האופציה בשלב האחרון בהתאם •

 .Max(S – K ,0), קרי

מציבים בפונקציה  האופטימלי הקריטי את הערך בכדי למצוא •

קריטיים שונים ואותו ערך קריטי  ערכים לעיל בכל התרחישים 

כל למקסימום את שווי האופציה הממוצע של שמביא 

 .האופטימלישלב הוא הערך הקריטי באותו התרחישים 
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 דוגמא נוספת. 4

רקורסיבי של שווי האופציה  למעשה חישוב זאת מתבצע בדרך •

 . בזמן אפסעד לקבלת שווי האופציה בכל שלב 

 :הבאההמספרית זאת בדוגמה נדגים •

בעלת מחיר מימוש  אמריקאית  Callשווי לאופציית הערכה נבצע •

לשנה   6%הסיכון הוא חסרת כאשר שיעור הריבית , 1.10של 

 .שנהוכל שלב מתאר תקופה של 
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תרחישים של מחירי מניה   8בטבלה להלן מוצגת סימולציה בת •

 .  מסוימת כאשר כל תרחיש מורכב משני שלבים



  

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

 דוגמא נוספת. 4

והוא מוצג  שלה הפנימי הוא השווי שווי האופציה  T=2בזמן •

 :בטבלה הבאה
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מחזיק  שבו האופטימלי הקריטי את הערך  T=1עבור נמצא עתה •

 .  האופציה ירצה לבצע מימוש מיידי באופן

יבצע מימוש  מחזיק האופציה הקריטי שעבורו הערך למשל אם •

מימוש מידי  יבוצע   T=1שבזמןמשמעות הדבר , 1.16הינו מיידי 

האופציה בשאר התרחישים ייגזר  בעוד ששווי  3 -ו 2בתרחישים 

 .הסיכוןחסרת שיהוון בשיעור הריבית  T=2משווי האופציה בזמן 
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יהיו   T=1לכך שווי האופציה בכל התרחישים בזמן בהתאם •

 :כדלקמן
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היה מבצע מימוש  מחזיק האופציה אילו כי מהטבלה לעיל עולה •

הרי ששווי  , 1.16 -מיידי כאשר שער המניה היה מגיע ל

 .0.09 -במסתכם היה  T=1האופציה הממוצע בזמן 

היה מבצע מימוש מיידי כאשר  מחזיק האופציה באותה מידה לו •

המיידי היה  שהמימוש הרי , 1.26 -לשער המניה היה מגיע 

 .3מתבצע רק בתרחיש 



  

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

 דוגמא נוספת. 4

בהתאם לכך שווי האופציה בכל אחד מהתרחישים היה מחושב  •

 :כדלקמן
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-בושווי האופציה הממוצע עבור כל התרחישים היה מסתכם •

0.102. 

חישוב זה של הערך הממוצע של האופציה בכל התרחישים  •

 .  כל הטווחיםעבור מתבצע 
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 :  להלן התוצאות•
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שבו  , המניהשל האופטימלי כי השער מהטבלה לעיל עולה •

מחזיק האופציה יבצע מימוש מוקדם באופן שממקסם את שווי  

במקרה זה שווי   1.22הוא  T=1האופציה הממוצע בזמן 

 .  0.102יעמוד על הממוצע 

 .0.102e-0.06x1= 0.096הינו  T=0שווי האופציה בזמן , לפיכך•

מוקדם  מימוש האופציה ללא אפשרות ללצורך ההשוואה שווי •

 . 0.082הינו 

מה שמצביע על כך שמחזיק האופציה ממקסם את הרווח שלו  •

 .T=1של האופציה בזמן מימוש מוקדם על ידי ביצוע 
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(  Least Squares Approach)הן גישת הריבועים הפחותים •

 והן גישת( 2001)שפיתחו פרנסיס לונגסטאף ואדוארדו שוורץ 

 Early Exercise Boundary)איפיון גבול המימוש המוקדם 

Parameterization Approach ) (2000)שפיתח לייף אנדרסן 

לתמחר בחסר אופציות אמריקאיות מאחר ושתי הגישות  נוטות

 .מניחות גבול מימוש מוקדם לא אופטימלי

זה הביא את לייף אנדרסן ומרק ברודי להציע הליך שמספק גבול •

 .עליון למחיר
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ניתן להשתמש בהליך זה בשילוב עם כל אלגוריתם אחר המייצר •

גבול תחתון על מנת לקבל שווי אופציה אמריקאית המדוייק יותר  

 . מהשווי שמתקבל על בסיס אותו אלגוריתם לבדו

 

 


