
 

 (EVTסימולציה היסטורית ותורת הערך הקיצון )

. ES או VaR לאמידת מאוד ריתאפופול גישה נההי( Historical Simulation) היסטורית סימולציה

 משתני כלשל  תהיומיו מהתנועות המורכב נתונים בסיס ביצירת כרוך היסטורית סימולציה

אחד  כלשל  השינוי אחוזש מניח הראשון הסימולציה ניסוי. על פני תקופת זמן מסוימת השוק

של  הראשון ביוםלאחוז השינוי של אותו משתנה שוק שהיה  זהההשונים  שוקה ימשתנמ

אחד  כלשל  השינוי אחוזש השני הסימולציה ניסוי, הנתונים מסדהתקופה שאותה מכסה 

של  השני ביוםלאחוז השינוי של אותו משתנה שוק שהיה  זהההשונים  שוקה ימשתנמ

 ניסוי כלעבור  מחושב התיק שוויב השינוי. הלאה וכן הנתונים מסדהתקופה שאותה מכסה 

נעיר כי טעות התקן . השינוי של להתפלגות מתאיםה כאחוזון מחושב VaR -ו סימולציה

(Standard Error) עבור VaR למדי גבוהה להיות נוטה היסטורית סימולציה באמצעות הנאמד .

 של אחת בהרחבה. יותר גבוהה התקן כך טעות יותר גבוהה VaR של הביטחון שרמת ככל

 דועכות לתצפיות מוענקותה המשקולות, הבסיסית ההיסטורית הסימולציה גישת

על  התאמות מבוצעות גישה אחרתב; הופכות לישנות יותר שהתצפיות ככל תאקספוננציאלי

 .בתנודתיות שינויים לשקףעל מנת  היסטורייםה נתוניםה

 זנבות (Smoothing) להחלקת דרך נההי( EVT- Extreme Value Theory) הערך הקיצוןתורת 

תורת . היסטורית סימולציה באמצעות יםהמחושב תיקשווי ב היומיים שינוייםה של התפלגותה

, התפלגותה זנב צורתו השלמה של את יםהמשקפ ES -ו VaR אומדניל המוביל הערך הקיצון

בתורת הערך הקיצון  להשתמשגם  ניתן. בזנבות הפסדים מספר של המיקומים את רק ולא

 נתונים אודות לנו יש אם אפילו, אלדוגמ. מאוד גבוהה הביטחון רמת כאשר ES -ו VaR לאמידת

 רמתעבור  ES או VaR של אומדן בתורת הערך הקיצון על מנת לתת להשתמש ניתן, םימי 500

 .99.9% של ביטחון
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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, 

 


