
 

 גישת בניית המודל

 Joint) המשותפת ההתפלגות את לקבוע לנתונים מאפשרת היסטורית שהסימולציה בעוד

Probability Distribution) מודלה בניית גישתהרי ש, שוק משתנישל  אחוזי השינויים היומיים של 

(Model-Building Approach )ביותר הנפוצה ההנחה. זו התפלגותעבור  מסוימת צורה ניחהמ 

מימדית -רב נורמלית התפלגות יש שוק משתנישל  אחוזי השינויים היומייםשל היא

(Multivariate Normal Distribution) .לינארי באופן תלוי התיק שוויב השינוי בהםש במצבים 

. בצורה פשוטה ומהירה VaR את לחשב ניתןהרי ש, השוק משתנישל  אחוזי השינויים היומייםב

 עשות שימושל היא אחת גישה. (Approximationsים )קירובביצוע ב צורך יש אחרים במצבים

אחוזי השינויים  של כפונקציה התיק שוויב שינויל( Quadratic Approximation) ריבועי בקירוב

 של בסימולציה להשתמש היא( בהרבה איטית) נוספת גישה. השוק משתנישל  היומיים

 .(Monte Carlo Simulation) קרלו מונטה

 ריאפופול פחותגישה זו הרבה . השקעות לתיקי קרובות לעיתים משמשת מודלה בניית גישת

אומדני הדלתא  כאשר טוב תעובד לא מאחר והיא פיננסיים מוסדות של המסחר תיקי עבורת

(Deltas) יםנמוכ.  
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 האיגוד העולמי למומחי מטעם (FRM) מוסמך כמנהל סיכונים פיננסיים (,IAVFAבישראל )

( מטעם האיגוד הישראלי למנהלי CRM( ומוסמך כמומחה לניהול סיכונים )GARPסיכונים )

 (.IARMסיכונים )

בהערכת שווי , פיננסיים במכשירים כמותיים חיםניתושנה 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, בונאיתרגולטוריות ותקינה חש 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 מורכביםמצבים ניתוח וחיזוי , לקרנות פנסיה אקטוארייםמאזנים כנת הו ותקציביות(

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

 .פיננסית והנדסה אופציות, סיכונים ניהולבנקאות, 

 


