
 ביה"ס לכלכלה –אוניברסיטת תל אביב 

 בשווקים פיננסים  למודלים כלכליםיישומים  –סמינריון 

 דניאל בירד -מרצה

 

מודלים בסמינריון זה אנו נדון ב הבנת ההתנהגות של שווקים פיננסים היא בעיה כלכלית מן המעלה הראשונה.
פיננסים. בחלק הראשון של הסמינריון תתמקדו במאמר אקדמי בתחום הנ"ל, בחלק השני  םתיאורטיים של שווקי

 או פיתוח של המשך מקורי למאמר.\מאית ע"י כתיבת ביקורת על המאמר וצשל הסמינר תתנסו בעבודת מחקר ע

 :נתענייןדוגמאות בולטות לסוג הבעיות בהן 

 קיעים?ור המשבאיך פירמה מחליטה האם (ומתי) לחשוף מידע פרטי לצי )1
 מהי אסטרטגיית המסחר האופטימלית של משקיע שיש לו מידע פרטי על ביצועי חברה? )2
 קובע את המחירים של ניירות הערך בהן הוא פועל?שוק -איך עושה )3

במודלים אלו יש שימוש נרחב על כן  .אינפורמציה אסימטריתבהם יש נדון הם מודלים  המודלים בהםמרבים 
ידע  סמינריון זה מניח.ושיווי משקל עם אמונות רציונאלית  ם אינפורמציה אסימטרית)עשחק משחק בייסיאנים (מב

 :להיעזר בספרים ויכול מי שלא למד משחקים בייסיאנים נדרש ללימוד עצמי של החומר  .נושאים אלומוקדם ב

1. Martin J. Osborne, An Introduction to Game Theory (Chapters 3,4) 
2. Robert Gibbons, Game Theory for Applied Economics (Part II – Chapters 9,10) 

 

חלקים. חלק הראשון עוסק במאמר קיים אותו  עבודה בת שתי תגישהעבודה בסמינריון תתבצע בזוגות. כל קבוצה 
 תבחרו, והחלק השני עוסק בעבודה מקורית שלכם.

 לוח זמנים

 .8201/10/22-ה שני יוםב 1400-1200שעות בלהגיע לפגישה הראשונה של הסמינר  חובה )1
 .8201/11/4-מר ולקבל אישור במייל ממני עד היש לבחור מא )2
לכל  חובההיא  זו ההנוכחות בפגיש. 8201/11/26: ךהחלק הראשון של העבודה יוצג בכיתה בתארי )3

  תלמידי הסמינריון.
 .8201/12/13-ההחלק השני של העבודה עד של נושא עמי על מנת לקבל אישור ל פגשיהליש  )4
 .9201/3/31-ה העבודה המלאה תוגש למזכירות ובמייל אלי עד )5
 ששלכן ותגנו עליה. העבודהבה תציגו את פגישה  , ייתכן וארצה לקבועלאחר הגשת העבודה )6
שימו לב, התרשמות שלי מתהליך  פגש איתי במהלך הסמסטר, בתיאום מראש, להכוונה וייעוץ.ילה מומלץ )7

 . על הציון בעבודה תשפיעהעבודה שלכם בפגישות ההכוונה 

 

 מטלות הקורס כוללות את הצגת המאמר הנבחר, הגשת עבודה כתובה ו"הגנה" על העבודה הכתובה.

 הציון בקורס יינתן על סמך הגורמים הבאים:

 הצגה בכיתה .1



 עבודה כתובה .2
 )(במידה ותתקיים הגנה על העבודה .3
 תהליך העבודה .4

 

 :הצגת מאמר בכיתה

הסמינריון תתמודדו עם מאמר בתחום על מנת ללמוד כיצד בונים מודל כלכלי. כל זוג סטודנטים יבחר  תחילתב
יש להתמקד בנקודות הצגת המאמר מאמר ויציג את המאמר לכיתה (בפגישה הראשונה אציג מאמר לדוגמא). ב

 הבאות:

 .מהי השאלה המרכזית של המאמר )1
 כיצד מטפל המאמר בשאלה: מודל, הנחות, תוצאות מרכזיות.  )2
 מהי האינטואיציה העומדת מאחורי התוצאה העיקרית של המאמר. )3
 מהן נקודות החולשה של המאמר. )4

 

 עבודה כתובה:

בכיתה).  תםבהמשך הסמינריון תגישו עבודה כתובה המבוססת על מאמר בספרות (לא בהכרח המאמר שהצג
 ה חלקים.עבודה תורכב משלושה

 החלק הראשון:

 ויחולק לארבע תתי חלקים מאמר הנבחרההחלק הראשון יציג את 

ו עוסק המאמר, מהי הבעיה הכלכלית בה עוסק עליכם להסביר מהו השוק הפיננסי ב מבוא: במבוא )1
 .ומה היה מצב הידע הכלכלי בנושא ערב כתיבת המאמר המאמר, 

לכל היותר)  5-6סקירת ספרות: סקירת הספרות תכלול סקירה אינטגרטיבית של מספר מאמרים ( )2
אוסף של סיכומי מאמרים, אלא תיאור כללי  איננהשמהווים את הרקע למאמר הנבחר. סקירת הספרות 

 ות בתחום, ומה היה ידוע על פתרונןמצב הידע לתוכם הגיע המאמר. כלומר מהן השאלות החשובשל 
פרט למקרים חריגים, סקירת הספרות תכלול רק מאמרים שפורסמו בכתבי עת  פרסום המאמר. לפני

 המובילים המופיעים ברשימה בתחתית קובץ זה.
סיכום המאמר: סיכום המאמר יכלול תיאור של עיקר המאמר. תיאור זה יכלול את עיקרי המודל, את  )3

מייצר את התוצאות הנ"ל. סיכום הוח הכלכלי הכהתוצאות העיקריות של המאמר, והסבר אינטואיטיבי של 
סיכום המאמר אינו צריך לכלול את הפתרון המתמטי של מודל.  ,המאמר צריך להיות קל לקריאה, בפרט

  .זה חלק-תתלהתעלם מהנקודות הפחות חשובות בהן עוסק המאמר ב ,ואף רצוי ,מותר
ביקורת: בחלק זה עליכם לבקר את המאמר הנבחר. ביקורת המאמר תציג את נקודות החוזק ואת נקודות  )4

 החולשה של המאמר עם התמקדות בשאלות הבאות: 
 

 עד כמה ה"מודל" מתאים לסיפור המתואר. )א
 האם התחזיות של המודל "מתאימות" למציאות. )ב
 האם המודל משמיט רכיבים מהותיים של הבעיה המתוארת. )ג



על הביקורת להיות עניינית ולהסביר מהן הבעיות (אם קיימות) במודל. אף מודל בכלכלה לא מהווה תיאור 
ותית" ללא הסבר מפורש ביקורת בסגנון "זוהי הנחה לא מציאאנא הימנעו ממדויק של המציאות, לכן 

  לסיבה שההנחה הספציפית לא מתאימה לבעיה בה עוסק המאמר.  

, רווח כפול). אינכם מוגבלים במקום 12שונים מוגבלים במקום לארבעה עמודים (פונט שלושת תתי החלקים הרא
 בחלק הביקורת.

 בסוף החלק הראשון עליכם לכלול רשימה ביבליאוגרפית המפרטת את המאמרים שצוטטו בחלק זה.

 

 החלק השני:

. בחלק זה של העבודה עליכם לנתח בעיה דומה לזו בחלק השני של הסמינריון תתנסו בפיתוח רעיון מקורי
מאמר על בעיה זו. עיקר העבודה בחלק זה הוא -שעמדה בבסיס המאמר שתואר בחלק הראשון ולכתוב מיני

בהתאם לכך עליכם לחשוב על בעיה זו בעת בחירת לעבוד.  םמעוניינימציאת בעיה מקורית ומעניינת עליה אתם 
 ון של הסמינריון.המאמר עליו מתבסס החלק הראש

 חלקים הבאים-יחולק לתתיחלק זה 

ר המבליט את ההבדל בין לחקור, הסבר קצ םמעוניינימבוא: המבוא יכלול הצגה של הבעיה אותה אתם  )1
לחקור לבין הבעיה בה התמקד המאמר המקורי, הסבר מדוע הבעיה שלכם  םמעונייניאתם  הבעיה אותה

מעניינית מבחינה כלכלית, והצגת התוצאות העיקריות (או השערות לגביהן) שיתקבלו מניתוח הבעיה 
 החדשה.

סקירת הספרות לחקור.  םמעונייניסקירת ספרות שתסקור את הספרות הרלוונטית לבעיה אותה אתם  )2
השלכות של רי מקומה בחלק הראשון. סקירת הספרות בחלק זה צריכה להתמקד בשקדמה למאמר המקו

על מנת לראות אילו מאמרים  Google Scholar -. מומלץ להשתמש בעל המחקר בתחום המאמר המקורי
ציטטו את המאמר המקורי. במידה וספרות ההמשך היא ענפה, יש להפעיל שיקול דעת לגבי המאמרים 

 מאמרים לכל היותר). 5-6יש להתייחס ל שיסקרו (גם בחלק זה 
. רצוי שחלק זה של המודל אותו את מציעים מודל מתמטי: הצגה של המודל המתמטי וההנחות המרכזיות )3

 . ם שינוים קליםע יהיה מבוסס על המודל המתמטי של המאמר המקורי
 : ניתוח הבעיה כולל שני חלקים ניתוח: )4

 יתקבלו מפתרון המודל אותו כתבתם.אתם צופים שניסוח התוצאות העיקריות ש .א
"פתרון" המודל. אינני מצפה ממכם לפתור את המודל המתמטי במלואו (כמובן שפתרון מלא של  .ב

פתור את המודל חלק זה צריך במידה והצלחתם לוישפר את איכות העבודה.  המודל הוא רצוי
ל אותו כתבתם, עם ). במקום זאת עליכם להסביר איך ניתן לפתור את המודלהתמקד בפתרון זה

בין הפתרון של המודל שלכם לפתרון של המודל המקורי. מעבר לכך,  השינוייםדגש מיוחד על 
 עליכם לספק אינטואיציה כלכלית המסבירה את התוצאות אותן ניסחתן.

 ביבליאוגרפיה. )5

 . 4-ו 3עמודים, אין מגבלה על האורך של חלקים  5-החלקים הראשונים מוגבלים (יחדיו) ל -שני תתי

 

 החלק השלישי:



חלק זה נכתב ע"י כל סטודנט בנפרד. בחלק זה כל אחד מתבקש לסכם את מסקנותיו מהמודל שלכם ולהציג את 
על פי בחלק השני האפשרויות של מחקר עתידי בתחום. בנוסף, על כל סטודנט לבקר את המודל אותו כתבתם 

 ההנחיות שניתנו בחלק הראשון.

 עמודים. 3-לחלק זה של העבודה מוגבל 

 

 הערות כלליות

 לפי אורכה. טתישפאת העבודה. איכות העבודה לא  עליכם לכתוב באופן מדויק, תמציתי וברור. אין צורך ל"מרוח"

 זו. לביקורתהרעיון המקורי יכול להיות מתן ביקורת על המאמר הנבחר ובניית מודל העונה 

הנבחר. אם תבחרו במאמר קל מצופה ממכם  מבנה העבודה צריך להיות מותאם לדרגת הקושי של המאמר
דיוקים -להשקיע יותר בסקירות הספרות. כמו כן, ככל שהמאמר הנבחר קשה יותר אני אהיה יותר מבין לגבי אי

 קטנים.

במידה ואינכם מצליחים למצוא רעיון מקורי לחלק השני של העבודה, ניתן להחליף חלק זה בכתיבת סקירה 
את הציון אותו תקבלו בסמינריון.  תורידאת המאמר הנבחר. בחירה באפשרות זו נרחבת על הספרות שהמשיכה 

לבחור באפשרות זו, עליכם לקבוע איתי פגישה על מנת לקבל הנחיות מפורשות לגבי כתיבת רוצים במידה ואתם 
 החלק השני והשלישי של העבודה.

בברכה (ובסלחנות והבנה לגבי  תקבלויניתן להגיש עבודות בעברית או באנגלית. עבודות שייכתבו באנגלית 
 שגיאות דקדוק).

 קבוצות שונות לא יוכלו לעבוד על אותו מאמר. הקצאת מאמרים תתבסס על שיטת כל הקודם הזוכה.

 בחירת מאמר:

. מומלץ לבחור מאמר מאחד מכתבי העת תעשה בתיאום איתיבחירת המאמר להצגה בכיתה ולכתיבת הסמינריון 
 הבאים:

1) Econometrica 
2) American Economic Review 
3) Quarterly Journal of Economics 
4) Journal of Political Economy 
5) Review of Economic Studies 
6) Journal of Finance 
7) Review of Financial Studies 
8) Journal of Financial Economics 
9) Journal of Economic Theory 
10) Games and Economic Behavior 
11) Journal of Accounting Research 
12) Journal of Accounting and Economics 
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