
 

 ?הסיכונים שלהם את מנהלים סוחרים כיצד

 מספר אחר עוקב מסוים בנכס הכרוכות העסקאות כל לע אחראיו בנקעבור  עובדש סוחר

 על שנקבעו בגבולות שמרוי שהן ומבטיח( , מדדי סיכון באופציותGreek Letters) יווניות אותיות

 .הבנק ידי

 נכס הבסיס שלו למחיר ביחסהתיק  בשווי השינוי רועיש ינההמסוים  תיק של ,Δ ,הדלתא

 פוזיציה ביצירת כרוך דלתא גידור. לפי נכס הבסיס(התיק שווי של  )כלומר, הנגזרת הראשונה

נכס  של שהדלתא מכיוון(. ניוטרל-פוזיציית דלתא, Delta-Neutral Position) אפסשל  דלתא עם

 נכסעל  −Δ שלפוזיציה  קחתל היא התיק את לגדר הדרכים אחתהרי ש, 1.0 היא הבסיס

 אתמעת לעת  לשנות יש, יותר יםמורכב יםונגזר אופציות הכוללים תיקים עבור. הבסיס

 (.Rebalancing) מחדש איזון נקרא זה. הבסיס נכס חע נלקחש פוזיציהה

 הגמא. שלו ,Γ, הגמא על להסתכל לרוב הוא הבא השלב, ניוטרל-משעה שתיק הפך לדלתא

)כלומר, הנגזרת  הבסיס נכס למחיר ביחס התיק של הדלתא של השינוי רועיש נהיה תיק של

 הקשרשל  (Curvature) עקמומיותמידת הל מדד זהו. לפי נכס הבסיס(התיק שווי של  הישניה

)האות היוונית נקראת  νהוגא,  הוא נוסף חשוב גידורמדד . הבסיס נכס מחירבין ל התיק ביןש

, סטיית Volatility) בתנודתיות לשינויים ביחסהתיק  בשווי השינוי שיעור את תמודדהוגא . נו(

 באמצעות מסחר באופציות על הוגאו גמאאת ה לשנות ניתןנעיר כי . הבסיס נכס של התקן(

 .הבסיס נכס

על  ביום פעם לפחות שלהם התיקים את מחדש מאזנים כלל בדרך נגזרים סוחרי, רקטיקהבפ

 על ניוטרל-גאניוטרל וו-גמא על לשמור ניתן לא על פי רוב. ניוטרל-דלתא על לשמורמנת 

הללו ובמידה והם גבוהים מדי אז הוא  הנגזרים עוקב אחד המדדים סוחרברגיל, . קבוע בסיס

 . מסחרלחילופין מקטין את הה מתקנת או פעולבנוקט 
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( מטעם האיגוד הישראלי למנהלי CRM( ומוסמך כמומחה לניהול סיכונים )GARPסיכונים )

 (.IARMסיכונים )

בהערכת שווי , פיננסיים במכשירים כמותיים ניתוחיםשנה בביצוע  15 -לרועי ניסיון של מעל ל

, תחלואהאריכות ימים, , תמותה כמו סיכונים וכימות תאגידים ונכסים בלתי מוחשיים, באמידה

ומדידת סיכוני שוק, אשראי, תפעוליים, מודל, נזילות  במידולהחלמה מנכות, וו ביטולים

ותיקוף מודלים  יישום, פיתוח, שבונאיתרגולטוריות ותקינה ח הוראות יישום לצורכיוהשקעות 

ביטוח תעריפי  , קביעתפיננסית והנדסה אקטואריה, סיכונים ניהול, שווי הערכות של בתחומים

ות )צוברות תנאי פנסי עלות קביעת ,סיכון והערכת עתודות ביטוחהערכת פרמיות חיים, 

 פיננסיים מורכביםניתוח וחיזוי מצבים , לקרנות פנסיה אקטוארייםמאזנים כנת הו ותקציביות(

אקטואריה, הערכות שווי, , בתחומי התמחותו: מימון והשתלמויותוכן העברת סמינרי הדרכה 

 .פיננסית והנדסה אופציות, סיכונים ניהולבנקאות, 

 


