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  מחיר האופציה - 3פרק 

 הפרמיה - מחיר האופציה  •

  ערך פנימי וערך זמן •

  המודל הנאיבי •

  הגורמים המשפיעים על מחיר האופציה •

  (B&S)נוסחת בלק ושולס  •

 סטית תקן גלומה •

  "תאומות"ערך זמן באופציות  •

  בכסף P-ו Cמחירי  •

  ציותמחירי אופ 2התכונה הקושרת בין  •

   (תכונת הקמירות) ציותמחירי אופ 3התכונה הקושרת בין  •

  

  

  הקדמה

  האופציה.של מנגנון הכיצד עובד הכרנו את סוגי האופציות ובפרק הקודם, 

  הבנו כמה נקודות:

                                                                               .מתי האופציה בתוך הכסףאו  יה תתממש. מתי האופצ1

                                                                         .. כיצד יחושב תזרים המימוש של האופציה ביום הפקיעה2

  ביום הפקיעה. . כיצד יחושב הרווח או ההפסד למשקיע3

אופציות, מהם מכפילי אביב, על אלו נכסי בסיס קיימות  ן, הכרנו את מאפייני האופציות בבורסה בתלכמו כ

  הנכס שלהן ועפ"י אלו מועדים הן מתממשות וכו'.

  מה משפיע על מחיר האופציה (הפרמיה)?בפרק זה ניתן דגש לסוגיה המעניינת מכולן: 

                קונה של האופציה ומה ירצה הכותב? אופציה לעלות או לרדת? מה ירצה ההמה יגרום למחיר 

למעשה, מתוך הבנה שלא חייבים להחזיק את האופציה עד ליום הפקיעה, אלא גם ניתן לסחור בה, הרי שניתן 

  ליצור רווח ביחס שבין מחיר האופציה ביום פתיחת הפוזיציה למחיר האופציה ביום סגירת הפוזיציה.

  את ההיגיון שעומד מאחוריהם. בעיקר ו אופציותנכיר מודלים נפוצים לתמחור וכמובן, איך לא?.... 

  מוכנים? נצא לדרך.
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  הפרמיה -מחיר האופציה 

הפרמיה היא עלות האופציה שמשלם הקונה 

בקנית האופציה ומקבל הכותב בעת כתיבת 

  האופציה. 

עבור הקונה בעת קנית האופציה תזרים הפרמיה 

                      .                        שליליעו"ש הוא חשבון הב

הקונה יכול למכור את האופציה במהלך  אבל

ולכן שערוך  המסחר ולסגור את הפוזיציה

   חיובי.האופציה בתיק יהיה 

עבור הכותב בעת כתיבת האופציה תזרים 

                          .                        חיוביעו"ש הוא חשבון ההפרמיה ב

את האופציה במהלך  לקנותיכול  הכותב אבל

ולכן שערוך  המסחר ולסגור את הפוזיציה

  .שליליהאופציה בתיק יהיה 

  

  ערכים נתייחס לפרמיה? לובאי

  

  

  1תרגיל מס' 

                                      ₪. 200במחיר של   c(1220)וקנה אופ'₪  1600במחיר   c(1200)משקיע כתב אופ'

  סמן את הטענה הנכונה:

  ₪. 1800-א. תזרים הפרמיות ביום הביצוע חיובי ושווה ל

  ₪. 200-ושווה לב. תזרים הפרמיות ביום הביצוע שלילי 

  ₪. 1400-ג. שווי תיק האופציות של המשקיע שלילי ושווה ל

  ₪. 1400-ד. שווי תיק האופציות של המשקיע חיובי ושווה ל

  ה. יש שתי תשובות נכונות.

  

   

 הפוזיציה
                     בעת הפעולה
(תזרים הפרמיות 

 בעו"ש)

השערוך 

 בתיק

 אופציהקנית 

long 
 חיובית שלילית

 אופציהכתיבת 

short 
 שלילית חיובית
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  מה רוצים הסוחרים באופציות?

                                                                                              קונה האופציה ירצה שמחיר האופציה יעלה.

  (שווי הפוזיציה יהיה יותר חיובי). עלית מחיר האופציה תעלה את שווי התיק

                                                                                            כותב האופציה ירצה שמחיר האופציה ירד.

  (שווי הפוזיציה יהיה פחות שלילי). ירידת מחיר האופציה תעלה את שווי התיק

  

  ת:ומעניינ בכמה סוגיותלעסוק  הזמן שנתחילהגיע 

 למה יש הבדלי מחירים בין האופציות? •

   ?P -? ומחירי הC -מתי יעלו מחירי ה •

  במה תלוי מחיר האופציה? •

  באופציות יכולים להעריך מה צפוי לקרות למחיר האופציה?האם הסוחרים  •

  

    ....אלושאלות נענה על  בוא
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  מחיר האופציה = ערך פנימי + ערך זמן 

  

             מחיר האופציה מקבל את השווי שלו משני ערכים:                       

  ערך פנימי וערך זמן.

במילים אחרות שווי  ערך פנימי הוא השווי הכלכלי של האופציה או

  ). Sהתזרים שהיה מתקבל לו הייתה פוקעת בנתוני השוק הקיימים (

ערך הזמן הוא הסכום הנוסף שמגולם במחיר האופציה עבור הימים 

  שנותרו עד לפקיעתה.

                                                                                                                         מכאן שאפשר להסיק כי:

                                                         ערך פנימי חיובי + ערך זמן -יהיה שווה ללאופציות בתוך הכסף מחיר האופציה . 1

  .+ ערך זמן 0ערך פנימי  -מחיר האופציה יהיה שווה לאופציות מחוץ לכסף לאופציות בכסף ו. ל2
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  2תרגיל מס' 

  מחיר האופציה = ערך פנימי + ערך זמןהשלם את הטבלה:            

 ערך הזמן ערך פנימי מחיר האופציה 25מדד ת"א  האופציה 

C(1100) 1108 
  

350 

P(1150) 1135 2700 
  

C(1130) 1124 
  

160 

P(1130) 1147 1500 
  

C(1120) 1134 
   

   

  ערך פנימי

  ) באופציה.E) למחיר המימוש (Sההפרש שבין מחיר הנכס (הערך הפנימי של אופציה הוא 

  הם הגורמים היחידים המשפיעים עליו. E-ו S -מכאן ש

  : E-ו  S-הטבלה להלן מציגה את כיוון ההשפעה על מחירי האופציות בעקבות שינוי ב

 

  

  3תרגיל מס' 

  הנכונה: נק'. סמן את הטענה 1140 -נסחר ב 25מדד ת"א 

  ירד. c(1120)מחיר אופ'  –יעלה  25א. אם מדד ת"א 

  ירד. p(1100)מחיר אופ'  –יעלה  25ב. אם מדד ת"א 

  יעלה. c(1150)מחיר אופ'  –ירד  25ג. אם מדד ת"א 

  ירד. p(1150)מחיר אופ'  –ירד  25ד. אם מדד ת"א 

  ה. יש שתי תשובות נכונות.
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  4תרגיל מס' 

  אג'. סמן את הטענה הנכונה: 1250 -מנית פועלים נסחרת ב

   c(1230)תהיה יקרה מאופ'  c(1200)א. אופ' 

   p(1250)תהיה יקרה מאופ'  p(1220)ב. אופ' 

   p(1250)תהיה יקרה מאופ'  p(1260)ג. אופ' 

   c(1240)תהיה יקרה מאופ'  c(1260)ד. אופ' 

  ה. יש שתי תשובות נכונות.

  

  5תרגיל מס' 

 תיק האופציות הבא:גב' אריאלי החזיקה את 

C(1420, Dec) בפוזיצית שורט  

C(1430, Dec)  בפוזיצית לונג  

  סמן את הטענה הנכונה:

  א. שווי תיק האופציות יהיה חיובי

  0ב. שווי תיק האופציות יהיה 

  ג. שווי תיק האופציות יהיה שלילי

  .25ד. לא ניתן לדעת בהכרח מהו שווי תיק האופציות ללא נתון מחיר מדד ת"א 

  .0ה. ייתכן ששווי התיק חיובי או שלילי אך בהכרח לא 

  

  6תרגיל מס' 

 נק'. 1620 -נסחר ב 25מדד ת"א 

  .25בבורסה נסחרות אופציות על מדד ת"א 

   .1630וקנה אופ' מכר במחיר מימוש  1600משקיע כתב אופ' מכר במחיר מימוש 

  מהן הטענות הנכונות: 

  א. למשקיע תזרים פרמיות חיובי בעת פתיחת הפוזיציה. 

  ב. למשקיע תזרים פרמיות שלילי בעת פתיחת הפוזיציה. 

  ג. למשקיע שווי תיק חיובי. 

  ד. למשקיע שווי תיק שלילי. 

  ה. אף טענה אינה נכונה בהכרח ללא נתוני הפרמיות

  


