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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 
 -וחוזים עתידייםאופציות 

 מרטון -שולס -בלק
 רפי אלדור ‘פרופ 
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 אופציות ואנילה 

 
  CBOEפתיחת מסחר ב-1973•
 1973 –שולס ומרטון -פרסום מאמריהם של בלק-1973•
 פרס נובל לכלכלה לשולס ולמרטון-1997•
 א"פתיחת מסחר בבורסה בת-1993•
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 השפעת הגורמים

 :להלן השפעת עליה בפרמטרים השונים על מחירי האופציות

 PUTהשפעה על  CALLהשפעה על  גורם סימול

S נכס בסיס 

X מחיר מימוש 

r ריבית 

 סטיית תקן

t זמן למימוש ? 
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 הערך הפנימי וערך הזמן

 ערך הזמן+ ערך הפנימי= שער האופציה בבורסה

 1122.31כאשר המדד  עומד על  CALLאופציות : לדוגמא
 שבועיים לפני הפקיעה                 

 
 
  

 מחיר מימוש שער האופציה ערך הפנימי ערך הזמן

969 2231 3200 

 

1100 

1236 1231 2467 1110 

 

1615 231 1846 1120 

1286 0 1286 1130 

 

852 0 852 1140 

 

531 0  531                              1150 
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 הערכת שווי אופציות
 SCHOLES -ו BLACKהמודל של 

 פרסמו שני הפרופסורים למימון 1973בשנת 

FISHER BLACKו-MYRON SCHOLE את מאמרם 

 .אירופית CALLאופציה  על הערכת מחיר  
 .הערכת מחירי אופציות מאמר זה היווה פריצת דרך בתחום 

 (.1973)רוברט מרטון  במקביל אליהן פיתח את הנוסחה

 הוענק פרס נובל למירון שולס  ורוברט מרטון 1997בשנת  

 (.1995-פישר בלק ניפטר ב )בזכות הישג מדעי זה  
 

 מודל זה מבוסס על יצירת תיק מנכס בסיס ואופציה הנותן
 התשואה על תיק זה שווה לריבית חסרת. תשואה חסרת סיכון

 .סיכון ומכאן ניתן לגזור את שווי האופציה כיום
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 SCHOLES -ו BLACKהנחת מודל 

 .המסחר בבורסה הוא רציף
   

זוהי אחת ההנחות המאפשרות יצירת תיק חסר סיכון  
י קנייה או מכירה של  "ושמירה על התשואה הוודאית ע

קניות ומכירות אלה מאפשרות  )מניות או אופציות בהתאם  
לשמור על היחס המנטרל סיכון הנכון המשתנה ככל שחולף 

 (.הזמן
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 SCHOLES -ו BLACKהנחת מודל 

 .אין הוצאות עסקה ומיסים•
 

 .מותרות מכירות בחסר•
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 SCHOLES -ו BLACKהנחת מודל 

 אין דיבידנדים•
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 SCHOLES -ו BLACKהנחת מודל 

 שער ריבית חסר סיכון הוא קבוע•
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 SCHOLES -ו BLACKהנחת מודל 

 :הדינאמיקה של השינויים במחיר המניה היא
GEOMETRIC BROWNIAN MOTION  

 
 כלומר תשואת נכס הבסיס מתפלגת נורמלי 

 ומחיר נכס הבסיס מתפלג לוג נורמלי
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 עולם של ודאות

 ערך אופציה שתהיה בתוך הכסף בפקיעה

   rTrT XeSXTSeC  
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 CALLשווי אופציית 

)2(*)1(*)( dNXedNSXC rt

t

trXSn
d



 )5.0()/(1
1

2


 :CALLלפי מודל זה ערכה של אופציית 

= נכס בסיס * גורם הסתברותי  –מחיר מימוש מהוון * גורם הסתברותי 
 אופציה

 :כאשר

tdd  12

 בטבלת ההתפלגות  d2-ו d1הינם ערכי  N(d2)-ו N(d1)-ו
 .הנורמאלית הסטנדרטית

N(d1) שווה בקרוב ל-N(d2) שווה בקרוב להסתברות למימוש האופציה. 
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 CALLהצגה גראפית 

 : BSלפי מודל  CALLלהלן הצגה גראפית של שווי אופציית 

 שווי אופציה כיום

 מדד כיום

 BSערך 

 ערך פנימי

 ערך נאיבי
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

  9פרק –דוגמא מהספר 

 :שולס  –נביא דוגמא לשימוש בנוסחה של בלק 
 :נניח ש
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 .שים לב ששלושת הנתונים האחרונים מצוינים במונחים שנתיים
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 המשך דוגמא

     N200205 )2466.0(2.0

21

 eddNC
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 מושגים שימושיים של הדוגמא

37.9    

0014.0    

78.0    

21.17    

62.14     

5      
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 .הערך הפנימי של האופציה

 .הגבול התחתון למחיר האופציה

.מחיר האופציה לפי בלק ושולס  

.הדלתא של האופציה  

.הגמא של האופציה  

 .גמישות האופציה
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 שווי אופציה

C(200) 
 פ "ח ע"בש

 בלק ושולס

SBC /

מחיר 
 המניה

גבול תחתון  
 למחיר האופציה

 ,שווי פנימי)
 (שווי בפקיעה

5 

205 200 

14.62 

  C=17.21 
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 :PUTערכה של אופציה 

)1(*)2(*)( dNSdNXeXP rt  

 ערך פנימי

 BSערך 

 ערך נאיבי

 שווי אופציה כיום

 מדד כיום

 PUTהצגה גראפית 
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 הגורמים המשפיעים על שווי אופציה 

 מוצב בנוסחא גורם סימול

S מדד מעוף  נכס בסיס  X 100   

X מחיר מימוש  מחיר מימושX    100   

r במונחים  , ריבית חסרת סיכון לתקופה ריבית
 .שנתיים

,  סטיית תקן של תשואת נכס הבסיס סטיית תקן
 .במונחים שנתיים

t במונחים שנתיים, זמן למימוש זמן למימוש. 

 :גורמים המשפיעים על מחיר האופציה 5יש  BSלפי מודל 
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 דוגמא שבחוברת

 :דוגמא שבחוברת לשימוש בנוסחה

 .20%סטיית תקן השנתית היא . 500מדד מעוף עומד על 
 .8% –ריבית חסרת סיכון לשנה 

 .יום 90 –ל   C(490)של  BSחשב את ערך 
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

  BSלפי  CALLערך 

30866368.0*98.0*490006763.0*50000)490(

98.0

6368.0)35.0(            6763.0)45.0(

35.0365/902.045.02

45.0
1.0

0246.00202.0

365/902.0

365/90)2.0*5.008.0()490/500ln(
1

365/90*08.0
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 השפעת הגורמים

 :להלן השפעת עליה בפרמטרים השונים על מחירי האופציות

 PUTהשפעה על  CALLהשפעה על  גורם סימול

S נכס בסיס 

X מחיר מימוש 

r ריבית 

 סטיית תקן

t זמן למימוש ? 
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 סטיות תקן גלומות

 .BSהצבה של חמשת הפרמטרים בנוסחא תיתן לנו את ערך 
 ניתן לשאול , נניח כי בשוק האופציה נסחרת במחיר כלשהו

 מכיוון שארבעה מתוך. מהם הפרמטרים הגלומים במחיר זה
 ניתן לשאול מהי סטיית התקן , חמשת הפרמטרים ידועים

 .הגלומה במחיר האופציה
 

  CALLככל שסטיית התקן עולה כך עולה ערכן התיאורטי של 
 מכאן ככל שמחיר השוק גבוה יותר כך סטיית התקן PUT –ו 

 . הגלומה באופציה גבוהה יותר
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 מקדמי רגישות

 .אנו יכולים לגזור את הנוסחה ביחס לכל אחד מהפרמטרים
 :נגזרות אלו מסומנות באותיות כלהלן

 נגזרות גורם סימול

S (      הנגזרת השנייה)דלתא           גמא              נכס בסיס 
 מנוף האופציה                                                    

X מחיר מימוש                  

r רו                ריבית 

 ווגא                סטיית תקן

t תטא                זמן למימוש 
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 דלתא

 .הינה הנגזרת הראשונה של האופציה ביחס למחיר נכס הבסיס
 הינה בקירוב השינוי בשקלים בשווי האופציה כאשר המדד

 .עולה בנקודה הינה יחס ההגנה המשמש לבניית תיק חסר סיכון

 :CALLעבור 

 .חיובית תמיד

 .עולה ככל שהמדד עולה

 (ף"באופציות מעו 100ל  0בין )  1ל  0בין 

 N(d1):   שווה ל

1 

 מדד 0
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 דלתא

 .הינה הנגזרת הראשונה של האופציה ביחס למחיר נכס הבסיס
 הינה בקירוב השינוי בשקלים בשווי האופציה כאשר המדד

 .עולה בנקודה הינה יחס ההגנה המשמש לבניית תיק חסר סיכון

 :PUTעבור 

 .שלילית תמיד

 .ככל שהמדד עולה( בערך מוחלט)יורדת 

 (ף"באופציות מעו -100ל  0בין )  -1ל  0בין 

 N(d1)  -1: שווה ל

0 

 מדד 1-
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 גמא

 מדד



 .הינה הנגזרת השנייה של האופציה ביחס למחיר נכס הבסיס
 הינה בקרוב השינוי בשקלים בדלתא כאשר המדד עולה 

 עם אותו מחיר מימוש  PUT –ו  CALLל .בנקודה( יורד)
 .חיובית תמיד. יש אותה גמא

 .הגמא הגבוהה ביותר היא כאשר האופציה בכסף
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 תטא

 .הינה הנגזרת הראשונה של האופציה ביחס לזמן
 .השינוי בשקלים בשווי האופציה כאשר חולף יום, הינה בקרוב

 .התטא הגבוהה ביותר הינה באזור הכסף

   PUTעבור  CALLעבור 

או  , שלילית, עשויה להיות חיובית .שלילית תמיד
 .אפס

 מדד מדד

 

0 0 
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 ווגא

 .הינה הנגזרת הראשונה של האופציה ביחס לסטיית התקן
 הינה בקרוב השינוי בשקלים בשווי האופציה כאשר סטיית 

 .1% –התקן עולה ב 
 .עם אותו מחיר מימוש יש אותה ווגא PUT –ו   CALLל 

 .הווגא תמיד חיובית

 מדד
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 רו

 .הינה הנגזרת הראשונה של האופציה ביחס לריבית
 הינה בקרוב השינוי בשקלים בשווי האופציה כאשר שער הריבית

 .1% –עולה ב 
 .PUTושלילית תמיד עבור  CALLחיובית תמיד עבור 
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 13.8.03רגישויות האופציות ליום 

שם 
 האופציה

 גמא דלתא טתא וגא

C360 15 -21 90 0 

P360 15 -14 -10 0 

C370 24 -29 79 1 

P370 24 -23 -21 1 

C380 31 -36 64 1 

P380 31 -29 -36 1 

C390 32 -36 46 2 

P390 32 -29 -54 2 

C400 28 -30 30 1 

P400 28 -22 -70 1 

C410 20 -21 17 1 

P410 20 -14 -83 1 
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 בטחונות קניה

 .נתקבלו/בחישוב הביטחונות לא מתחשבים בפרמיות ששולמו•
 .בטחונות נדרשים כאשר ערך התיק עשוי להיות שלילי•
 :החשיפה המקסימאלית עבור•

 PUT CALL חוזה עתידי
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 כתיבה בטחונות

 .נתקבלו/בחישוב הביטחונות לא מתחשבים בפרמיות ששולמו•
 .בטחונות נדרשים כאשר ערך התיק עשוי להיות שלילי•
 :החשיפה המקסימאלית עבור•

 PUT CALL חוזה עתידי
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 בטחונות ונגזרים

 .CALL-0קניית 1.

 .לא מוגבלת-CALLכתיבת 2.

 .PUT-0קניית 3.

 .מחיר המימוש-PUTכתיבת 4.

 .מחיר המימוש –קניית חוזה 5.

 .לא מוגבלת –כתיבת חוזה 6.



35 

 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 הדרישה לבטחונות

 אחרת)הביטחונות הנדרשים הינם עבור טווח מדדים מוגדר 
 (. היה נדרש אין סוף בטחונות CALLעל כתיבת 
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 דוגמא

 .בחישוב בטחונות נדרשים מתיק יש לקזז את הקניות מהכתיבות
 :דוגמא

 C(500)–קניית שתי , C(480)כתיבת 

 .בטחונות₪  2000-לא ידרשו יותר מ

500 

2000- 
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 קיזוז בטחונות

 .ניתן לקזז גם קניות וכתיבות למועדי מימוש שונים
 עם זאת קניה למועד מימוש קרוב וכתיבה למועד מימוש

 רחוק יכולה ליצור בעיית בטחונות פתאומית עם הגעת 
 .מועד המימוש הקרוב
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 א"ע בת"חישוב בטחונות בבורסה לני

 .תרחישים שונים 44הבורסה מגדירה 
 .תרחישים אלו נבדלים במדדים ובסטיות תקן
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 הגדרת התרחישים

 :יהיו
S-מדד קובע. 
X-סטיית תקן. 
M- טווח תנודה של המדד. 
 .תנודה בסטיית התקן -    
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 התרחישים הרלוונטיים
 סטיית/מדד
 תקן

S 1 2 

S(1+0.1M) 3 4 

S(1+0.2M) 7 8 

S(1+0.3M) 11 12 

S(1+0.4M) 15 16 

S(1+0.5M) 19 20 

S(1+0.6M) 23 24 

S(1+0.7M) 27 28 

S(1+0.8M) 31 32 

S(1+0.9M) 35 36 

S(1+M) 39 40 

S(1+2M) *44 

 סטיית/מדד
 תקן

S(1-2M) *43 

S(1-M) 42 42 

S(1-O.9M) 37 38 

S(1-0.8M) 33 34 

S(1-0.7M) 29 30 

S(1-0.6M) 25 26 

S(1-0.5M) 21 22 

S(1-0.4M) 17 18 

S(1-0.3M) 13 14 

S(1-0.2M) 9 10 

S(1-0.1M) 5 6 

aa2aa2

 מדדים קיצוניים *
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 המדדים לחישוב התרחישים

 
 .מדד קבוע

 .מטווח תנודת המדד 100%....  20%,  10%מדד בתוספת 
 .מטווח תנודת המדד 100%....20%,  10%מדד בניכוי 

 .מדדים 21כ "סה
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 מספר התרחישים

 פעם עבור סטיית התקן, התרחישים יחושבו עבור מדדים אלו
 .בתוספת תנודה ופעם עבור סטיית תקן בניכוי תנודה 

   X 2 = 42 21כלומר מספר התרחישים הכולל 
 בנוסף שני תרחישים קיצוניים עם תנודה כפולה במדד 

 .וסטיית תקן כפולה
 .תרחישים 44כ "כלומר סה
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 דוגמא היסטורית

 הפרמטרים שקבעה הבורסה עבור טווח ,  2002נכון ליוני 
 :תנודה של המדד ותנודה בסטיית התקן הינם

 טווח תנודה של המדד
 .16% – 25א "במדד ת
 .14% –א בנקים "במדד ת

 .10% –בשער הדולר 
 .10% –בשער האירו 
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 טווח תנודה בסטיית התקן

 או חמישית מסטיית התקן 4%הגבוה מבין  –עבור מדדים 

 (.מעוגלת לאחוז השלם הקרוב)השנתית 
 או חמישית מסטיית התקן 4%הגבוה מבין  –ח "עבור מט

 (.מעוגלת לאחוז השלם הקרוב)השנתית  

 



45 

 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 חישוב הביטחונות

 :עבור כל תרחיש
 
 יחושב ערך בלק ושולס של כל אופציה לפי הפרמטרים•

 .של אותו תרחיש 
 הערך המחושב . הערך המחושב של כתיבות יהיה שלילי•

 .של קניות יהיה חיובי
 (.החיוביים והשליליים ) יסוכמו ערכי כל האופציות •
 באים התרחיש הינו תרחיש קיצוני של לקחת •

 .מהמספר שנתקבל 35%רק 
 .באם נתקבל מספר חיובי לא נדרש ביטחונות•
 באם נתקבל מספר שלילי זהו שווי הביטחונות•

 (. בערך מוחלט)הנדרש  
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 המשך

 השוואה בין התרחישים
 הביטחונות הנדרשים הינם אילו. יושוו כל התרחישים•

 הנובעים מהתרחיש הגרוע ביותר היינו התרחיש בו המספר  

 (.בערך מוחלט)השלילי הגבוה ביותר 
 

 חישוב שווי השוק
 , חיובי עבור קניות )יסוכמו ערכי השוק של כל האופציות •

 (.שלילי עבור כתיבות
 .באם נתקבל מספר חיובי לא נדרש בטחונות•
 באם נתקבל מספר שלילי זהו שווי הביטחונות הנדרש •

 (. בערך מוחלט)
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 המשך

 השוואה בין התרחישים לשווי השוק
 י הבורסה הינם הסכום הגבוה "הביטחונות הנדרשים ע

 .מבין התרחיש הגרוע ביותר ושווי השוק
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 ערך פנימי וערך זמן

 ערך האופציה למימוש –לערך פנימי  BSניתן לחלק את ערך 
 .פחות הערך הפנימי BSערך  –וערך זמן , מידי

 .תמיד חיובי CALLערך הזמן של אופציית 
 שלילי , עשוי להיות חיובי PUTערך הזמן של אופציית 

 .או אפס, (כאשר האופציה עמוק בתוך הכסף)
 .מתכנס לערך הפנימי BSערך , ככל שהזמן לפקיעה מתקצר

 היינו ערך, שווה לערך הפנימי BSבמועד המימוש ערך 
 .0הזמן הינו 
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 ח"אופציית מט

  )2(*1*)( * dNXedNSeXC rttr  

 אירופאית על נכס בסיס CALLערכה של אופציית 

 (:לדוגמא כאשר האופציה היא על הדולר) *rהמשלם ריבית  

 :כאשר

tdd
t

trrXS
d 







 12       

)5.0*()/ln(
1

2
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 על שער הדולר PUTאופציה 

 יהיה PUTערכה של 

)1(*)2(*)( * dNSedNXeXP trrt  
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

PCP של אופציות דולריות 

rttr XeCPSe  *
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 1שאלה 

 אופציות 10כתיבת .אופציות רכש בכסף 10תיק מורכב מכתיבת 
 נוספות עשויה להוריד את הביטחונות הנדרשים עם אופציות

 :אלו הינן
 

 .אופציות רכש בתוך הכסףא-
 .אופציות רכש מחוץ לכסףב-
 .אופציות מכרג-
 .אף תשובה אינה נכונהד-



53 

 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

   2 שאלה

 וקניית כמות כפולה של Xכתיבת אופציות מכר עם מחיר מימוש 
 : Yאופציות מכר עם מחיר מימוש 

 
 לא דורשת ביטחונות כיוון שכמות האופציות שניקנו א-

 .גדולה מאלו שנכתבו
 .Yגדול מ  Xדורשת ביטחונות רק עם ב-
 .Xגדול מ  Yדורשת ביטחונות רק עם ג-
 .דורשת תמיד ביטחונותד-
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 3שאלה 

 אופציות 10קניית .אופציות רכש בכסף 10תיק מורכב מכתיבת 
 :אם אופציות אלו הינן 0נוספות תוריד את הביטחונות הנדרשים ל 

 
 .אופציות רכש בתוך הכסףא-
 .אופציות רכש מחוץ לכסףב-
 .אופציות מכר בתוך הכסףג-
 .יותר מתשובה אחת נכונהד-
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

  4שאלה 

 וקניית כמות זהה של Xכתיבת אופציות מכר עם מחיר מימוש 
 וקניית כמות זהה של אופציות Yאופציות רכש עם מחיר מימוש 

 : Zרכש עם מחיר מימוש 
 

 לא דורשת ביטחונות כיוון שכמות האופציות שניקנו א-

 .גדולה מאלו שנכתבו
 . Y>X>Zכאשר דורשת ביטחונותב-
 .Y>Z>Xדורשת ביטחונות כאשר ג-
 .תשובות ב ו ג נכונותד-
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 כל הזכויות שמורות לפרופסור רפי אלדור© 

 5שאלה 

 : BOX" קופסא"לאסטרטגיית 
 

 .לא נדרשים ביטחונותא-
 .0יש תטא ב-
 .0יש גמא ג-
 .כל התשובות נכונותד-


