סיכון שער ריבית
מרווח הריבית ,נטו של הבנק הוא מדד לעודף הריבית שהבנק מרוויח מעל לריבית שהוא
משלם .כיום קיימים נהלים מבוססים לניהול נכסים והתחייבויות ( ALM- Asset and Liability
 )Managementשמטרתם להבטיח שהמצב יישאר די קבוע משנה לשנה.
ריבית ה )London Inter-Bank Offer Rate( LIBOR -הוא ריבית חשובה השולטת בריביות
המשולמות בהלוואות רבות בריבית משתנה ברחבי העולם .ריבית ה LIBOR -הינה ריבית על
הלוואות לטווח קצר עבור מוסדות פיננסיים בדירוג  .AAהמבנה העתי ( )Term Structureהשלם
של ריביות ה LIBOR -בנוי לא רק מריביות ה LIBOR -אלא גם מעתידיות  Eurodollarושערי
 .Swapריביות הפורוורד ( )Forward Interest Ratesהמחושבות מתוך המבנה העתי האמור הן
ריביות הפורוורד על ההלוואות עבור חברות אשר ידורגו בדירוג  AAבתחילת התקופה המכוסה
על ידי עסקת האקדמה – ולא עבור חברות המדורגות כיום בדירוג  .AAהמבנה העתי של
שערי ה LIBOR/swap -שימש באופן מסורתי כאומד ( )Proxyלמבנה העתי של שערי הריבית
חסרי הסיכון .שיעורי ה swap -הצמודים ללילה ( )Overnight Indexed Swap Ratesמשמשים
כיום כשיעורי היוון חסרי סיכון.
מושג חשוב בשווקי הריבית הוא המח"מ ( ,Durationמשך החיים הממוצע) .המח"מ מודד את
הגמישות ( ,Elasticityהרגישות) של שווי תיק מסוים לשינוי ( )shiftמקביל קטן בעקום הריביות
החלק ( .)Zero Curveהקשר הוא
ΔP = −PDΔy
כאשר  Pהוא שווי התיק D ,הוא מח"מ התיק Δy ,הוא גודל השינוי המקביל הקטן בעקום
הריביות החלק ,ו ΔP -הוא ההשפעה המתקבלת על שווי התיק.

להלן תיאור מדויק יותר של הקשר:
ΔP = −PDΔy + 1/2 PC(Δy)2
כאשר  Cהוא הקמירות ( )Convexityהתיק .קשר זה מדויק עבור שינויים מקבילים גדולים
יחסית בעקום הריביות החלק אך הוא איננו מכמת את החשיפה לשינויים לא מקבילים בעקום
הריביות החלק.
על מנת לכמת את החשיפה לכלל הדרכים השונות שבהן יכול עקום הריביות החלק
להשתנות על פני זמן ,יש צורך במספר מדדי מח"מ או דלתא .ניתן להגדיר מספר דרכים.
ניתוח מרכיבים עיקריים ( )PCA- Principle Components Analysisשהוא אלגוריתם של למידה
ללא השגחה ( )Unsupervised Learningיכול להוות אלטרנטיבה שימושית לחישוב ריבוי
אומדני דלתא .ניתוח המרכיבים העיקריים מראה כי השינויים בעקום הריביות המתרחשים
בפועל הם במידה רבה סכום לינארי של שניים או שלושה שינויים סטנדרטיים (שינוי בחותך,
שינוי בשיפוע ושינוי בקמירות) .לפיכך ,אם מנהל תיקים מגודר מפני השינויים הסטנדרטיים
הללו ,הרי שהוא מגודר היטב גם מפני השינויים המתרחשים בפועל.
מחקרים אמפיריים ניסוי לראות באמצעות ניתוח מרכיבים עיקריים מהם השינויים
המשמעותיים ו 71% -מתוכם הצביעו על החותך ,דהיינו ,שינוי במקביל 26% .הצביעו על
השיפוע בעוד שרק  2%הצביעו על הקמירות .על מנת לבדוק שינוי בחותך (שינוי ברמה) יש
להסתכל מה קרה לריביות הקצרות למשל ריביות המק"מים (כלומר ריבית לטווח קצר של עד
 3חודשים) .על מנת לבדוק שינוי בשיפוע יש להסתכל מה קרה להפרש שבין הריבית ל10 -
שנים לבין הריבית לשנה (נניח שבשנה  Xההפרש הוא  1%ובשנה ( )X+1ההפרש הוא ,0.5%
כלומר ,השיפוע קטן) .על מנת לבדוק שינוי בקמירות יש להסתכל מה קרה שבין הריבית ל5 -
שנים לבין הממוצע שבין הריבית ל 10 -שנים לבין הריבית לשנה.
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