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  –מקצועית א'  נוסח לערעור

 2018 יולימועד 

 

 במבחן. שאלות 3חושבים שיישנו בסיס לערעור על ו אננוסח הבחינה, בהסתמך על 

 

 שימו לב!

הדגשנו את התשובה שלדעתנו ניתן  בהמשך מסמך זה, המוצגות, בשאלות אלו

 לקבל ואת ההסבר לכך.

יש בהחלט בסיס לערעור, אך מכיוון שמי שמחליט אם לקבל את אנו מאמינים ש

ירות ערך ולא אנחנו )לצערנו...(, איננו יודעים יהערעור או לדחות אותו זו הרשות לנ

 תגיב. בוודאות מה יעלה בגורל הערעורים ונאלץ לחכות ולראות כיצד הרשות

 

אנו לא מוצאים מקום לערער על שאלות אחרות אך כמובן, מי מכם שרוצה רשאי 

 ומוזמן להגיש ערעור על כל שאלה אחרת.

 

על כל מי שטעה באותה שאלה, אפילו אם  ההשפעה הינה ,כאשר מתקבל ערעור

לא הגיש ערעור, כלומר הערעור הינו קולקטיבי ולא פרטני ולמעשה מספיק שמישהו 

 עבור כולם.  ותיערער על השאלבלבד אחד 

 

  .כל הדרךאורך אתכם לאנחנו 

 בהצלחה.המון שיהיה 

 חזי ואמיר

 

 

 

 

 : הערה

המכללה אינה נושאת באחריות תוצאות הגשת הערעור  האמור לעיל משקף את דעתנו המקצועית.

 לרשות ני"ע. 
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 שות ני"ע(ר)עפ"י הנוסח המפורסם באתר  1 אלהש

 

 חברת "סמוך" שנערכה בתאריך.... הוצעה חבילה הכוללת:בהנפקת אג"ח של 

 אופציה ללא תמורה.... 1-אג"ח שקליות... ו 100

 

   9% –ג'  –תשובת רשות ני"ע 

 

 טענתנו:

 8.5% –' כנכונה בניתן לקבל גם את תשובה 

 

 :הסבר

 אג'. 98-נקבל שמחירו צריך להיות כ 8.5%בתשואה  כאשר נתמחר את האג"ח

 אג' ממחיר החבילה נזקפים לשווי האופציה. 2כלומר 

 ומחיר האג"ח בחבילה אג' ליח' אג"ח( 1שהיא תוספת המימוש )שווי האופציה, בהתייחס ל

  3% -נוסחת פרמית המימוש המיידי, מדובר בפרמיה גבוהה מעט מ שעל סמךהרי 

לשנה(, תשלום  8%אופציה לחצי שנה בלבד, במונחי ריבית האג"ח )ים בעוסקמאחר ואנחנו 

  .ולכן ניתן לקבל גם את תשובה זו כנכונהשל פרמיה כזו נראית סבירה 

נקבע ( 2018)מחודש יוני  נאוויטס פטרוליוםחברת של זהה הנפקת חבילה במצאנו שנציין כי 

 .8.5%תמחור האג"ח בתשואה של ל, זהה 2%-כ הניכיון הנו בגובה שלשיעור כי 

 

 )ערעור חלש...( 16שאלה 

, בהקשר לאופציות OTC -איזה מן המונחים הבאים קיים בבורסות ואינו קיים ב

 מט"ח?

 

  (Multiplier)מכפיל  –ב'  –תשובת רשות ני"ע 

 

 טענתנו:

 ".כל התשובות האחרות שגויות" –' כנכונה הניתן לקבל גם את תשובה 

 

 :הסבר

נגזרים, דוגמת אופציות וחוזים עתידיים מקבלים את המשמעות שלהם בין היתר מעצם היותם 

  .עסקה עתידית ממונפת

 .בהתאם לכמות הנכס הרצויה המכפיל את שוויהגורם מינוף העסקה נעשה על ידי קביעת 

מאחר ולא צוין בתשובה ב' האם מדובר במכפיל סטנדרטי וקבוע )כפי שנהוג במסחר באופ' 

-אופציות בהנקבעת בעסקה בבורסה( אין זה אומר שלא ניתן להתייחס גם לכמות הנכס 

OTC  כאל מכפיל נכס בעסקה. מול הלקוח 

 .לטענתי יש לקבל גם את תשובה ה' כנכונהעל כן, 
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  17שאלה 

חברה ישראלית המייבאת מוצרים מאירופה מעוניינת לבצע גידור באמצעות חוזה 

 עתידי. מחיר החוזה יהיה טוב יותר עבורה ככל ש:

 

תקופת החוזה קצרה יותר ושיעור ריבית היורו נמוך יותר משיעור " –' ה –תשובת רשות ני"ע 

 "הריבית השקלית

 

 טענתנו:

ניתן לקבל גם את או ש לפסול את השאלה מאחר וניסוחה אינו מאפשר פתרוןיש 

 .' כנכונהדתשובה 

 

 :הסבר

באופן כללי, ניסוח השאלה כתרחיש שבו "מחיר החוזה טוב יותר", אינו רלוונטי מאחר 

מחיר נכס הבסיס, מחירי הריביות ל שוקהתמחור החוזה לוקח המשקיע בחשבון את מצב וב

 )שקל ויורו( והזמן למימוש החוזה.

, כך עיניוכלי שהוא רואה לנגד להיגיון הכל אלו מביאים אותו לתמחר את החוזה בהתאםכל 

 מועד מימושאו  בהתייחס ליחס ריביות"וטוב"  בעיניו שמחיר גבוה לחוזה או נמוך הוא לגיטימי

 כזה או אחר.

 

 ובהתייחס לתשובה ד' שיכולה להיות נכונה גם היא.... אמחיש זאת באמצעות דוגמה

, יבואן יסכים לשלם על מצב בו שיעור ריבית היורו גבוה משיעור הריבית השקליתאם נניח 

 . ממחיר הנכס הנוכחי נמוךמחיר המשקף שווי תיד בעהיורו 

 היורו היוםמוותר על קנית  היבואן בעצם העסקה העתידית לרכישת היורו,שזאת מכיוון וו

ריבית שקלית נמוכה  עליהם קבלשקלים וי היום יחזיקהוא שמכאן . לטובת קניה שלו בעתיד

 . (יורובאת  מחזיק)אם היה  על ריבית יורו גבוהה יותר וותרוא למעשה מכאשר היותר 

ואת  זול יותר ממחירו כיום יהיה סקה עתידיתבכך שתמחור היורו בע תלויהכמובן  העדפה זו

         . הזה נוסחת תמחור החוזה מביאה לידי ביטוי הלכה למעש

חוזה בתמחור )עפ"י נוסחת ה ובעלת הגיון כלכלי מובהקלכן גם תשובה ד' היא טובה 

 .עתידי(

יותר  זוללמחיר  "במחיר טוב" על אחת כמה וכמה, אם התכוון מחבר השאלה זאת :הערה)

 ממחיר הנכס היום...(

 

" אינה רלוונטית מאחר בחוזה עתידי ת תשובה בשאלה לגבי מהו "מחיר טובעל כן, קביע

ר החוזה יכול להיות טוב גם ותמחכשומחיר החוזה התיאורטי משקף את כל שיקולי המשקיע 

כזה או  מועד מימושוב היורואו  השקלבמצב בו יחס הריביות נוטה לטובת שיעור הריבית 

 אחר. 

 .יסוחה או לקבל את תשובה ד' כנכונה אף היאלטענתי יש לפסול את השאלה מעצם נלכן, 

 

 


