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הרשות סייעו רבות בכתיבת הנייר.
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מבוא
בשנים האחרונות מספר רב של גורמים אסדרתיים וגורמי שוק העלו חששות בנוגע להשפעה של
סוחרים בתדירות גבוהה )" "High Frequency Tradingלהלן ("HFT" :על איכות ,מהימנות והוגנות
המסחר בניירות ערך בארץ ובעולם ) .(SEC & CFTC, 2010מול טענות אלו עלו טענות הפוכות מצד
חוקרים ומצד סוחרי ה HFT-שטענו כי  HFTמשפרים את הנזילות בשווקים ,מורידים את עלות המסחר
ומעודדים תחרות בין זירות המסחר השונות ) .(Foresight 2012מסמך זה יסקור את הדיון האקדמי
והפיקוחי הקיים בנוגע ל ,HFT -יציג ממצאים על נוכחותם והשפעתם בשווקים בארץ ובעולם ,ויבחן
את ההתייחסות האסדרתית לפעילותם במדינות שונות.
בשלושת העשורים האחרונים שינתה הטכנולוגיה את האופן בו מתבצע המסחר בשוק ההון מן היסוד.
שוק ההון היה בעבר מקום מסחר בלתי אמצעי המבוסס על סוחרים אנושיים אשר על בסיס יחסים בין
אישיים ניהלו מסחר בשטח התחום של רצפת הבורסה .שוק ההון של ימינו הוא שוק אלקטרוני,
אנונימי ,אשר ברובו מתבצע ללא מגע יד אדם ,רובו באופן אוטומטי ,וללא כל קשר ישיר בין הסוחרים.
לשינויים אלו השלכות נרחבות על אופן התנהלות השוק ועל תפקידם של המפקחים הפיננסים.
מהפכה זו נובעת משילוב של גורמים טכנולוגיים ,אסדרתיים ומסחריים:


המעבר ל"ספרי מסחר" אלקטרוניים  -משנות ה 90 -הואץ תהליך המעבר מזירות מסחר
פיזיות לזירות מסחר ווירטואליות .לצד זאת ,פיתוחים טכנולוגיים הורידו את עלויות
התקשורת והפכו אותן לזניחות .כתוצאה מכך ,הסוחר כיום איננו זקוק לנציג או ברוקר שייצג
אותו באופן פיזי ברחבת המסחר ,ויכול לשלוח את פקודותיו באופן אלקטרוני ישירות אל ספר
הפקודות מכל מקום בעולם .ב 1999-הצטרפה גם ישראל למהפכה ונסגר אולם המסחר
בבורסה בתל אביב.2



שימוש באלגוריתמים למסחר בניירות ערך -לאוטומצית תהליך המסחר התלוותה
האוטומציה של הסוחרים עצמם .אלגוריתמי מחשב מורכבים אפשרו במקרים רבים לבצע
את פעולתו של הסוחר האנושי באופן מהיר יותר ,זול יותר ובמקרים רבים אף טוב יותר .כך
למשל ,בצד התוכנות למסחר עבור גופי השקעה ) ” (“Sell Sideהתפתחו תוכנות ביצוע,
” ,“Execution Algorithmsאשר נועדו לפרק פקודות שוק גדולות לפקודות קטנות לצורך
הסתרת המהלך ומזעור השפעתו על מחיר השוק )” .3(“Price Impactמצד הביקוש למסחר
של גופים בעלי הון )” (“Buy Sideהתפתחו תוכנות אשר נועדו לאפשר ביצוע מהלכי מסחר
מסורתיים כגון ארביטרג' "טהור" ,ארביטרג' "סטטיסטי" ועשיית שווקים באופן אוטומטי.
התחרות בין תוכנות אלו הובילה לעליה משמעותית במהירות הביצוע עד להתפתחות
קטגורית ה.HFT -

 2אתר הבורסה בתל אביב www.tase.co.il
 3הגדרות ה MiFID II-מגדירות את ה "Buy Side Firms"-כחברות המנהלות השקעות עבור עצמם ועבור
לקוחותיהם .חברות המוכרות להם שירותים ,מוגדרות " ."Sell sideמרבית המשקיעים הגדולים אינם בעלי יכולת
לבצע מסחר אלגוריתמי בעצמם ולכן רוכשים זאת מחברות ":"Sell Side
"With the exception of advanced quantitative trading houses, buy side trading desks are generally not
equipped to build and deploy their own algorithms" Engdahl&Devarajan (2006).
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הקטנת

ההשתהות

)"-("Latency

התפתחות טכנולוגית בתחומי המחשוב
והטלקומוניקציה אפשרו מזעור של משך
הזמן מרגע מתן הפקודה ועד קליטתה
ואישורה ע"י זירת המסחר .התהליך
העלה את החשיבות בפערים במהירות
המסחר בין שחקני ה .HFT-לדוגמא:

"כיום,[. . .],מהוות
זירות מסחר אלו ]המתמחות
ב ,[HFT-כגון הBATS Chi-X -
 [. . .] ,Europeנתח שוק
משמעותי שבעבר התרכז
בבורסות המסורתיות"

גורמים שבעבר נתפסו כשוליים ,כגון
קרבתו של המחשב אשר יוזם את
התפלגות נתחי השוק של זירות המסחר
באירופה ,יוני 2013

הפקודה לשרת של זירת המסחר והצורך
בהעברת הפקודות דרך השרת של חבר

SIX
Swiss
7%

הבורסה בדרך לשרת זירת המסחר,
הפכו לגורמים בעלי משמעות.


הרחבת תחום זירות המסחר -ב1998-
התירה ה SEC -את פתיחתם של הATS -
)" .("Alternative Trading Systemsזירות
מסחר אלו היו כפופות לחובות אסדרתיות
פחותות בהרבה מאלה של בורסות
רגילות אך הוגבלו למסחר בניירות ערך

BME
8%
Istanbul
5%

BATS
Chi-X
Europe
22%

Deutsche
Börse
13%

אשר כבר נרשמו למסחר בבורסות

NYSE
Euronext
15%

LSE
22%

NASDAQ
OMX
Nordic
5%

אחרות .ב 2007-במסגרת ה" Market in
Directive

Instrument

"Financial

)" ("MiFIDפתח האיחוד האירופי זירות
מסחר דומות תחת השם Multilateral
"."Trading Facilities
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מקורFederation of European Securities :
Exchanges

פתיחת שוק זירות המסחר לתחרות-
הקטנת הפיקוח )הדה-רגולציה( יחד עם
ההתפתחויות הטכנולוגיות אפשרו את פתיחתן של מספר זירות מסחר חדשות אשר יכלו
להתחרות בזירות המסחר המסורתיות במחיר ובמהירות .בזכות מאפיינים אילו ,הזירות היו
לגורם משיכה לשחקני  .HFTכיום ,למרות גל נרחב של מיזוגים ,מהוות זירות אלו ,כגון ה-

4

המערכת האמריקאית והמערכת האירופאית חייבו מספר מנגנונים שהבטיחו את פרסומו של המחיר הזול

ביותר בכלל זירות המסחר )לדוגמא :ה" "NBBO-National Best Bid & Offersבארה"ב(.

4

 ,BATS Chi-X Europeבמשותף עם זירות המסחר הפנימיות של ברוקרים שונים ,נתח שוק
משמעותי שבעבר התרכז בבורסות המסורתיות.

5

ה HFT-הפועלים בשווקים כיום הם במידה רבה תוצר של השינויים המוזכרים .הצורך לנתר מספר רב
של זירות מסחר בו זמנית ,במשותף עם היכולת לבצע אסטרטגיות מסחר מסורתיות כמו ארביטרז' או
עשיית שוק במהירות גבוהה ,הוביל להתפתחות של אלגוריתמים מהירים יותר ויותר אשר יכלו
להגות ,לפתח ולהוציא לפועל אסטרטגיות מסחר מתוחכמות על גבי מספר רב של זירות מסחר בו
זמנית .כיום חלק נרחב מנפח המסחר העולמי מתבצע באמצעות ) HFTההערכה היא כי  HFTאחראים
למעל  50%מנפח המסחר בארה"ב .(6אך למרות זאת ,הידע והמחקר ,ויחד איתם ,הפיקוח על
התנהגותם ועל השפעתם בשווקים הפיננסים בעולם נמצא עדיין בחיתוליו.

מהו ? HFT
ההגדרה של "סוחרים בתדירות גבוהה" ) (HFTומסחר אלגוריתמי
המושג "מסחר אלגוריתמי" )" "Algorithmic Tradingלהלן ("AT" :והמושג "מסחר בתדירות גבוהה"
)" ,("High Frequency Tradingהינם מושגים חדשים יחסית ועדיין לא קיימת עבורם הגדרה אחידה
בספרות האקדמית והרגולטורית.
ההגדרות האקדמיות והרגולטוריות ל AT-מתייחסות לרוב לאופן בו מתבצע המסחר ולא לאסטרטגיית
מסחר ספציפית .כך לדוגמא מגדיר  AT (2010) Hendershot et alכ":השימוש בתוכנות מחשב לצורך
קבלת החלטות ,ניהול והגשת פקודות באופן אוטומטי" .באופן דומה וועדת הייעוץ הטכנולוגי של ה-
 CFTCהגדירה  ATכ"שימוש במחשב לצורך אוטומציה של אסטרטגיית מסחר" .הגדרות רחבות מסוג
זה מאפשרות למושג להתייחס למגוון רחב של סוחרים.
נהוג להתייחס לשני תת סוגים מובדלים של " :ATאלגוריתמי ביצוע" )" "Executions Algorithmsלהלן:
" ("EAו.HFT-
 EAהינם אלגוריתמי מסחר אשר נועדו ליצור פוזיציות נכסים מוגדרות תוך הזזה מינימלית של מחיר
השוק .יעדי המסחר נקבעים עבורם ע"י גורם אנושי ותפקיד ה EA-להוציאם לפועל באופן האופטימלי.
כמו כן  EAלרוב אינם סוחרים עבור עצמם )" ("Proprietary Tradersאלא עבור אחרים ) "Agent
" ,(Tradingבין אם בידי הברוקר שמבצע את העסקה ובין אם ע"י ספק שירותי מסחר ייעודי למטרה
זו ). (CFTC 2010
ההגדרות האקדמיות והאסדרתיות ל HFT -שונות זו מזו .למרות זאת ניתן לזהות מספר מאפיינים
החוזרים באופן כזה או אחר במרבית ההגדרות (Cvitanic & Kirilenko 2010, Broogard 2010, SEC
):2010 , Mankveld, 2012
 5כך לדוגמא החברה הממוזגת  Europe BATS Chi-Xהיא כיום זירת המסחר השנייה בגודלה באירופה אחרי ה-
 .LSEזירות מסחר אילו ,כמו Torquoise, BATS, Chi-X:מהוות גורם משיכה משמעותי ל.HFT-
 6ראה פרק "המעבר של המסחר האלגוריתמי ו HFT-לקידמת הבמה".
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שימוש במספר רב של פקודות.



סוחרים עבור עצמם.



שימוש באלגוריתמי מסחר ייעודיים כדי לבצע באופן מהיר במיוחד החלטות מסחר.



הזנת פקודות וביטולן תוך זמן קצר מאוד.



החזקת פוזיציות למשכי זמן קצרים מאוד וסיום יום המסחר עם פוזיציה מינימאלית.



סוחרים בעלי זמן השתהות )" ("Latencyקצר ביותר.

אחד ממאפייני " :HFTהחזקת פוזיציות למשכי זמן קצרים
מאוד וסיום יום המסחר עם פוזיציה מינימאלית"
גודל הפוזיציה של סוחר  HFTבישראל במהלך יום מסחר באופצית מעו"ף )מס' חוזים(
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25

המקור :המחלקה הכלכלית ,רנ"ע .

ניתן לראות את התדירות הגבוהה בה הפוזיציה חוצה את קו ה 0 -ומסיימת את היום בקרבתו.
גודל הפוזיציה של סוחר  HFTבארה"ב במהלך יום מסחר

המקורJovanovic & Menkveld (2011) :

לאבחנה בין

 EAו HFT-חשיבות לצורך זיהוי וניטור האופן בו הם פועלים ומשפיעים על השוק,

התשתיות להן הם נדרשים ,ומדיניות הפיקוח לאבטחת השמירה על תקינות והוגנות המסחר.
בנוסף קיימת הבחנה נוספת בקרב ה HFT -והיא לסוחרי  Low-latencyהנבדלים ביכולת תגובתם
המהירה בניגוד למסחר מהיר בלבד .הבחנה זו חשובה הן לצורך הזיהוי והן לצורכי אסדרה.
כדי להבין מהו  HFTחשוב להגדיר עוד מספר מושגים הרלוונטים לפעילותו:
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השתהות )" ("Latencyושירותי מיקום
הספרות האקדמית מגדירה "השתהות" כ" -הזמן אשר לוקח לסוחר ללמוד על אירוע ,להגיב עליו
ולזירת המסחר לפעול על בסיס התגובה הזאת" ) .(Hasbrouk & Saar ,2012ההתפתחויות
הטכנולוגיות של העשור האחרון הובילו לירידה דרמטית ברמת ההשתהות )" ("Latencyשל הבורסות
ושל סוחרי ה .HFT-אם בעבר נהגו הבורסות לתעד את מהלך המסחר ברזולוציה של שניות עד
עשירית השניה ,הרי שבשנים האחרונות הבורסות המתקדמות בעולם נאלצות למדוד את ההפרש בין
פקודה לפקודה בהפרשים של ננו-שניה )  10שניות( .ההתפתחות הטכנולוגית הובילה לכך
שהבדלים קטנים במהירות התגובה קיבלו משמעות הולכת וגוברת .עד כדי כך שפרק הזמן הלוקח
לאות לנוע לאורך הקבל האופטי במהירות האור מגבירה את ההשתהות )" ("Latencyבמידה בעלת
חשיבות .עקב כך ,סוחר אשר מיקם את מחולל הציטוטים שלו במרחק קטן משרת הבורסה מקבל
יתרון משמעותי על פני כאלה הממוקמים במרחק רב יותר.7
בגרף הבא של חברת ייעוץ בתחום תשתית ה ,IT-ניתן לראות את הפערים בהשתהות על פי המרחק
מהבורסה במיילים .ניתן לראות שלשרת הממוקם בבורסה יש עיקוב רק של  10מיקרושניות .שרת
שממוקם  2מייל מהבורסה )כ 3.2-ק"מ( כבר בעל זמן השהייה של  41מיקרושניות .הפערים בעלויות
בין שני השרתים הם יותר מכפולים.

"סוחר אשר מיקם את מחולל הציטוטים שלו במרחק קטן משרת הבורסה
מקבל יתרון משמעותי על פני כאלה הממוקמים במרחק רב"
העיקוב במיקרו -שניה למרחקים שונים מהבורסה ,לצד פערי העלויות למיקום מחדש ביחס לממוצע העלויות בארה"ב
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> מייל 2

במיקום בבורסה

> 250מייל

250%

1,500.00
1,000.00

150%

0.00
> מייל 20

300%
200%

500.00

41

350%

100%
50%
0%

העיקוב במיקרו שניות
העלות לעומת הממוצע בארצות הברית
7
הציטוט הבא הוא של אדם אפשר ) ,(Adam Afsharנשיא חברת סחר אלקטרוני )הייד פארק גלובל
אינבסטמנט( ,לקוח מ:Golub (2011)-
RampRateלחסוך ]במהירות[  21מילי-שניות בזמן המסחר .בעבר 21 ,מילי-שניות היה דבר
SPYיורק ,הצלחנו
 indexלניו
המקור":במעבר
טריוויאלי ,עכשיו הוא הדבר העיקרי".
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בעיות ההשתהות )" ("Latencyהביאו בורסות ברחבי העולם להציע שירותי מיקום ) Co-locationקו-
לוקציה( לסוחרים .במסגרת שירות זה הבורסה משכירה שטח אכסון )פיזי או וירטואלי( בקרבת
השרת ומתחייבת על זמני השתהות מינימליים .כיום נתפס השימוש בשירותי מיקום כמרכיב הכרחי
למסחר מוצלח בתדירות גבוהה וכחלק מההגדרה של  .HFTמכירת שירותי מיקום נתפסת כחיונית
עבור הבורסות גם כמקור הכנסות וגם לצורך משיכת סוחרי  HFTשמספקים נפח מסחר ) IOSCO,
 .(2011לשירותי מיקום חשיבות מכרעת מאחר ולסוחר בעל ההשתהות הנמוכה ביותר יש גישה
למידע עדיף על פני מתחריו )הוא מקבל את המידע לפניהם( .לאור זאת ,קיים חשש אמיתי כי מתן
שירותי מיקום באופן לא הוגן עלול להוביל לעיוותי שוק ופגיעה בהוגנות המסחר .הרצון לשמור על
שוויון בין הסוחרים השונים אשר משלמים על שירותי המיקום הוביל חלק מהבורסות להתחייב כי גם
אם קיימים הבדלים קטנים במיקום הפיזי של שרתי המיקום השונים ,אורך הקבל המחבר בינם ובין
השרת המרכזי יקבע באופן אחיד ).(WSJ 2012

גישת שוק ישירה' ,תחת חסות' ועירומה
הרצון בצמצום זמני השהייה הוביל את סוחרי ה HFT-לבחון את האופן בו מעוברות הפקודות דרך
חבר הבורסה אל השרת המרכזי .באופן מסורתי היו הסוחרים מעבירים את הפקודות שלהם אל
הברוקר חבר הבורסה אשר היה מרכז אותן ומעביר אותן לזירת המסחר .סידור זה הוא כמובן איטי
מכדי שיאפשר מסחר בתדירות גבוהה .בפרקטיקה קיימות אלטרנטיבות נוספות להעברת פקודות
לשרת הבורסה ):(IOSCO, 2011B
ניתוב פקודות אוטומטי ) ,(Automated Order Routingהינו המצב בו הברוקר מציע הליך אוטומטי
לניתוב הפקודות של הסוחר לשרת הבורסה ללא מגע יד אדם .היתרון של פתרון זה הינו העלות
הנמוכה והיכולת של הברוקר לבצע בקרה אוטומטית על הפקודות של הסוחר לפני העברתם לשרת
הבורסה .החיסרון העיקרי של השירות הוא בכך שהפקודות עדיין צריכות לנוע לשרת של הברוקר ורק
משם להישלח לשרת הבורסה .הדבר מונע שימוש בשירותי מיקום מחדש ) Co-locationקו-לוקציה(
ומגדיל בצורה משמעותית את זמני ההשהיה.
פתרון מהיר יותר הוא השימוש בגישת שוק ישירה ) Direct Market Accessלהלן .("DMA":כדי
לקבל גישה ישירה )" ("DMAסוחר ה HFT-נרשם באופן ישיר כחבר בורסה ,וכפוף לכל הפיקוח
8

והאחריות הנגזרים ממעמד זה .אין לראות במושג חבר בורסה כהגדרה הומוגנית .במרבית הזירות
והבורסות בעולם קיים מגוון של סוגי חבר וכל סוג חבר יש לו אסדרה ועלויות שונות .לא בהכרח כל
חבר בורסה הוא ברמה הגבוהה ביותר ורוכשי ה DMA-יוכלו להסתפק במדרגה פשוטה וזולה יותר.
כחבר בורסה ,הסוחר רשאי לשלוח פקודות באופן ישיר לשרת הבורסה ללא צורך בשימוש בברוקר
כמתווך .הבעיה העיקרית בגישה זו היא בכך שהיא רלוונטית רק לזירות מסחר )כגון ה (BATS-אשר
מתירות מספר רב של חברי בורסה ואשר להן רף נמוך לצרכי זכאות למעמד זה.
פתרון זול יותר לצורך קבלת גישה ישירה לשרת הבורסה היא גישה "תחת חסות" ) Sponsored
 Accessלהלן .("SA":גישה "תחת חסות" היא שירות שמעניק הברוקר לסוחר ה .HFT-הברוקר חבר
הבורסה מעניק לסוחר את קוד הגישה שלו לשרת הבורסה וכך מאפשר לו להעביר פקודות באופן
ישיר כאילו היה חבר הבורסה .תת-סוג של חיבור מסוג זה הוא "חיבור עירום" ) ,(Naked Accessבו
מעניק חבר הבורסה חיבור של הסוחר לבורסה ולא מבצע בקרה רציפה על הפקודות אותן מעביר
הסוחר ) .(Pre-trade Controlsהחיבור העירום ) (Naked Accessמוריד עוד יותר את זמני ההשהיה
מאשר בגישה "תחת חסות" רגילה .כיום במדינות רבות קיים איסור על חיבור עירום )(Naked Access
בשל הסיכון המערכתי שעלול לנבוע ממנו .החיסרון העיקרי בחיבור עירום ) (Naked Accessהוא בכך
שהוא מעניק לסוחר הבורסה ,שאינו מחויב לבקרות שלהן מחויב חבר בורסה ,גישה ישירה לשרת
הבורסה .הדבר עלול להוביל למצב בו הסוחר גורם נזק למהלך המסחר )בין אם במזיד ובין אם
בשגגה( ללא יכולת של חבר הבורסה למנוע זאת .דוגמא לכך הייתה בשנת  2012כאשר ה SEC-החל
בהליכי אכיפה מנהלית כנגד מספר חברות ברוקראז' שהעניקו חיבור עירום ) (Naked Accessלסוחר
אשר השתמש בחיבור זה כדי לפרוץ לחשבונות מסחר אחרים ולבצע מניפולציות שוק ).(SEC, 2012

סוגי אסטרטגיות מסחר מבוססות HFT
מסחר אלגוריתמי שינה את הקשר המסורתי בין משקיעים ובין המתווכים הפיננסים .חברות צד
המכירה ) ,(Sell Sideמפעילות זה שנים רבות אלגוריתמי מסחר עבור מכשירים פיננסיים ,ללא
התערבות אנושית .המתווכים הפיננסים מספקים כך ללקוחותיהם המשקיעים תוצאות מסחר טובות
יותר בעלויות נמוכות מבעבר .הדוגמא המובהקת היא הצורך של גוף למכור/לקנות כמות גדולה מאוד
של סחורה תוך הימנעות משינויי מחיר גדולים בשוק .תוכנות צד המכירה ) ,(Sell Sideמאפשרות
לסוחר לחלק את המשימה למקבצי הוראות קטנים וכך לא להוריד/להעלות את השוק בתנודתיות
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חריפה תוך כדי תהליך המכירה/הקניה .ראשיתו של המסחר האלגוריתמי בפעילות זו ,אך
התפתחויות אסדרתיות וטכנולוגיות ,גרמו להרחבת הפעילות גם לתחומים אחרים של צד הרכישה
) .(Buy Sideבתחומים אלה האלגוריתמים התחילו למלא תפקידים נוספים בשוק.
מודלים מתקדמים של גישה ישירה לשווקים )כגון ה'גישה הישירה' וה'גישה תחת חסות'  DMAו,(SA -
מאפשרים לחברות צד הרכישה ) (Buy Sideשליטה טובה יותר על החלטות השקעה ותהליך הקצאת
הוראות .בעוד  ATלרוב מתייחס להוצאה לפועל של הוראות הלקוח HFT ,מתייחס למסחר מההון
העצמי ע"י סוחרים בעלי יכולות טכנולוגיות גבוהות.
הספרות האקדמית מחלקת את אסטרטגיות מבוססות  HFTלארבעה סוגים עיקריים :ספק נזילות,
ארביטראז' ,מזהה נזילות ומבוסס כיוון .שתי האסטרטגיות הראשונות הן הנפוצות יותר ופשוטות
לתכנות אלגוריתמי בעוד שתי האסטרטגיות האחרונות פחות שכיחות ומעט מורכבות יותר לתכנות
)).(Gomber et al. (2011
 .1אסטרטגיות ספקי נזילות ).(Liquidity Provision Strategies
ספקי נזילות הינם עושי שוק או סוחרים אשר מצטטים שערי ביקוש והיצע תוך ניסיון להרוויח
מהמרווח בין הציטוטים .האסטרטגיות בקטגוריה זו הינן הנפוצות ביותר בקרב אסטרטגיות
ה .HFT -היום עושי השוק הנפוצים בשוק הם  HFTובמרבית השווקים אין כדאיות כלכלית
לסוחרים בשר ודם .בשווקים פיננסים מסוימים אף יש תועלת כלכלית באספקת נזילות
הנובעת ממבנה עמלות בבורסה/בזירה המתגמל סוחרים עבור הכנסת פקודות המגדילות
את הנזילות .סוחרי  HFTבונים אסטרטגיות אספקת נזילות עבור אותם שווקים פיננסים כדי
להיות מתוגמלים על ידי אותה בורסה/זירה.
 .2אסטרטגיות ארביטראז' ).(Arbitrage Strategies
האסטרטגיות בקטגוריה זו מבוססות על זיהוי עיוותי שוק ותיקונם במהירות גבוהה.
אסטרטגיות רווחיות נפוצות מבוססות על ארביטראז' סטטיסטי בין מכשירים פיננסיים בעלי
מתאם גבוה או עיוותים בתמחור בין שווקים שונים .לדוגמא :נייר ערך דואלי שנסחר בשווקים
שונים .אם מחיר הנייר משתנה בשוק אחד בלבד ,התוכנה באמצעות יכולת העיבוד
והתקשורת ,מזהה זאת במהירות )אפילו בחלקיק שנייה( ומיד מנצלת את ההזדמנות של
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הארביטראז' לקנייה או מכירה .לדוגמא :תמחור של נגזרים מתבצע על ידי נוסחאות שונות.
אם התוכנה מזהה שמחיר הנגזר אינו תואם את מחיר נכס הבסיס על פי נוסחה המוזנת
מראש ,היא מיד מנצלת את העיוות לסגירת הארביטראז'.
 .3אסטרטגיות זיהוי נזילות ).(Liquidity Detection
אסטרטגיות אלו נועדו לזהות תבניות מסחר של סוחרים ואלגוריתמים אחרים ומבוססות על
איסוף סיסטמתי של אינפורמציה ,כגון :מספר ההוראות ,הוראות בעלות נפח גבוה ומעקב
אחרי אלגוריתמים לביצוע ) .(Execution Algorithmsבסיום תהליך הזיהוי של דפוס
התנהגות המסחר של אותם גורמים ,התוכנה מסוגלת לחזות את התנהגותם ולנצל זאת
לשם עשיית רווח .השם הנפוץ לכך בספרות הוא ".“Quote Matching
 .4אסטרטגיות מבוססי כיוון ).(Directional Strategies
אסטרטגיות אלו מבוססות על ארביטראז' של השתהות ) (Latency Arbitrageומסחר
מומנטום תוך-יומי .ארביטראז' של השתהות ) (Latency Arbitrageמושג על ידי יכולות
רכישה ועיבוד מידע של אינפורמציית שוק לפני שחקנים אחרים באמצעות הזנה ישירה
ומהירה מתוך מקורות אינפורמציה .דוגמא לשימוש בארביטראז' של השתהות ) Latency
 (Arbitrageהוא מסחר בזמן אמת בעצם התרחשותם של אירועים תקשורתיים העלולים
להשפיע על מחיר הנכס .מסחר מסוג זה קיים מיום הקמת הבורסה ,רק ש HFT-מאפשר
לצמצם את זמן התגובה לאירועים תקשורתיים לחלקיקי שנייה.
שיטה אחרת היא באמצעות ניתוח טכני .מסחר מומנטום תוך יומי )ניתוח טכני( מבוסס על
שיטות שהתפתחו כבר בעבר אך באמצעות האלגוריתם מתבצע במהירות גבוהה.
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המעבר של המסחר האלגוריתמי ו HFT -לקידמת הבמה
העלייה בעיסוק הפיקוחי והתקשורתי במסחר האלגוריתמי ו HFT-הינה שילוב של העלייה החדה
בנתח השוק שלהם מתוך כלל המסחר העולמי בניירות ערך לצד אירועי שוק דרמטיים ויוצאי דופן,
שקושרו בדרך זו או אחרת ל .HFT-קטגוריית מסחר זו שקיימת פחות מעשרים שנה מרכזת כיום
יותר מ 50%-מנפח המסחר בארה"ב ויותר מ 60%-מנפח המסחר במניות.

"קטגוריית מסחר זו שקיימת פחות מעשרים שנה מרכזת כיום
יותר מ 50%-מנפח המסחר בארה"ב ויותר מ 60%-מנפח המסחר
במניות".
אחוז המסחר האלגוריתמי תוך סך המסחר ,בבורסות ובמדינות נבחרות:

המקור Aite Group :והאקונומיסט ).(2012

העליה בהיקף המסחר הובילה לעליה בעיסוק האקדמי בתחום ,הן באופן עצמאי והן בעידוד גורמי
האסדרה .המחקר בתחום ברובו עדיין בשלביו הראשונים ומתרכז בניסיון לעמוד את ההשפעה של
 HFTעל המסחר .בגרף הבא ניתן לראות המחשה של היקף הספרות המחקרית בתחום .מתחום
שכמעט לא עסקו בו לפני  5שנים הופיעו ב 21 2012-מאמרים בנושא וכמות המחקר עתידה לעלות
בשנת  2013ובשנים הקרובות.
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"עליה זו הובילה לעליה חדשה בעיסוק האקדמי בתחום ולשלל מחקרים
)אשר רובן נמצאים עדיין בשלבים ראשוניים( המנסים לעמוד את
ההשפעה של  HFTעל המסחר".
איזכורים של  HFTבמחקר )( SSRN
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המקורSocial Science Research Network :

אירועים דרמטיים בשוק:
מספר אירועים הביאו את תחום המסחר בתדירות גבוהה לתשומת הלב של הציבור ,התקשורת
וגורמי האסדרה .חשוב לציין ,עד היום אין הסכמה במחקר לגבי האם מסחר בתדירות גבוהה )(HFT
אכן היה הגורם לאירועים ,קטליזטור לעוצמתם או כלל אין לו נגיעה בהם .החשיבות של האירועים
הללו היא שהם העלו את המודעות לחשיבות הנושא והגבירו את המחקר האקדמי סביב ה,HFT-
ולדיונים לגבי חקיקה או אסדרה נדרשת.
האירוע המשמעותי ביותר הוא ה) Flash Crash-נתרגם זאת כאן כ"נפילת בזק"( .ב 6-במאי 2010
בשעה  14:42קרס מדד הדאו ג'ונס בסכום הקרוב ל 600-נקודות )כ (6%-ובסכום הקרוב ל1000-
נקודות )כ (9%-לעומת תחילת היום .אולם ,תוך דקות ספורות בלבד הוא תיקן את עצמו ומחק את
הירידות האחרונות כמעט לחלוטין .ביום האירוע ,ובתקופה שלאחריו ,שררה אי-וודאות לגבי הגורמים
והסיבות לאירוע הבלתי רגיל.
האירוע החריף הוביל להקמת וועדת בדיקה ראשונית של ה) SEC-הרשות לני"ע ובורסות
האמריקאית( וה) CFTC-הרשות לסחר בחוזים עתידיים( אשר פרסמה מסקנותיה כ 5-חודשים לאחר
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האירוע ) .(SEC&CFTC 2010הרשויות הדגישו את מקומם המשמעותי את ה HFT-וסוחרי אלגוריתם
באירועים של אותו יום .האירוע ודו"ח הוועדה שמו לראשונה באופן מרכזי את ה HFT-וסוחרי
האלגוריתם כגורמים בעלי דומיננטיות בשוק ,שאף עלולים לעורר נזקים .טענות הוועדה היו שהHFT-
אומנם לא היה הגורם היוזם לאירוע אבל אכן תרם להחמרת היקפו .מסקנות הוועדה לא זכו להסכמה
וניתכה עליהם ביקורת רבה ,הן מצד גורמים שטענו של HFT-הייתה אחריות ישירה יותר לפרוץ
האירוע ,והן מצד גורמים אשר טענו כי הדו"ח טועה בייחוס אשמה ל .HFT-ראוי לציין שדו"ח ממשלתי
מטעם משרד המדע הבריטי ) ,(Foresight 2012טען שמשברים דומים התרחשו כבר בשנות ה80-
ואירוע "נפילת הבזק" ) (Flash Crashהיה שונה ממשברים אילו רק במהירותו ולא בהיקפו .8למרות
חילוקי הדעות הציבוריים והאקדמאיים לגבי תפקיד ה HFT-במהלך האירוע ,חוקרים וגורמי פיקוח
מתייחסים ל"נפילת הבזק" כנקודת ייחוס למחקרים ,לחקיקה עתידית ולאסדרה נדרשת.
ב 3-לפברואר  2010תוכנת מסחר בבעלות  Infinium Capital Managementשיגרה ,שלוש שניות
לפני תום המסחר ,אלפי פקודות קניה של חוזי נפט עתידיים לשרת המסחר של הבורסה למסחר
לסחורות בניו יורק ) – NTMEXבבעלות ה ,CME-בורסת הסחורות של שיקגו( .כתוצאה מכך קפא
שרת המסחר של ה NTMX -ומחיר הנפט בסגירת המסחר עלה ב .1.3%-ועדת חקירה של NTMEX
מצאה מספר כשלים בהתנהגות החברה שהפרו את כללי ההתנהגות במסחר ). (NYMEX 2011
בניגוד למקובל Capital Management ,לא ביצעה בדיקות מקיפות לתוכנה אלא השיקה אותה יום
אחד בלבד אחרי כתיבתה ורק לאחר מספר שעות בודדות של בדיקה )בניגוד לתהליך המקובל של 6-
 8שבועות( .כמו כן ,באלגוריתם של החברה ,לא היה מנגנון כיבוי אוטומטי מתפקד כנדרש .החברה
נקנסה ב 350,000-דולר על האירוע הזה ובסכומים נוספים על אירועים דומים אחרים .האירוע הנ"ל
נתן דגש לאחריות שהחלו בורסות להטיל על סוחרי  HFTעל מנת לשמר את יציבות והוגנות המסחר.
אירוע בעל אירוניה מסוימת אירע ב 23-למרץ  ,2012כאשר זירת מסחר הנפוצה לשימוש בHFT -
בשם  ,BATSיצאה בהנפקה ראשונית בנאסד"ק .באותו יום ממש ,עוד טרם ההנפקה ,טעות תכנות של
אחד האלגוריתם למסחר הביא לנפילה זמנית של  9%במחיר של מניית אפל .שעה לאחר מכן,
המניה של  BATSעצמה ,נכנסה להקפאת מסחר בזמן ההנפקה ,כנראה בגלל אותה טעות תכנות

8

אירוע דומה קרה לפני  50שנה .ב 28-למאי ,1962 ,מדד הדאו ג'ונס ,נפל בצורה דומה כאשר מספר מניות
מתוכו נפלו ב 9%-תוך  12דקות ,גם כן ,ללא סיבה ברורה.
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שפנתה למניות עם קידומת  Aו B -בסימון המניה שלהם .מאוחר יותר באותו יום BATS ,עצמה
ביקשה למשוך את תהליך ההנפקה שלה ).(WSJ 2012b
ב 18-למאי  2012התבצעה הנפקה ראשונה לציבור של חברת פייסבוק .הנפקה זאת ,מלבד היותה
הנפקה גדולה בסדר גודל של כ 100-מיליארד דולר ,וההנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה של
האינטרנט ,הייתה גם אחת ההנפקות המתוקשרות ביותר בהיסטוריה .במהלך השעתיים הראשונות
של יום המסחר נתקעו מספר רב של פקודות במערכת המסחר שהוכנה בחיפזון להיקף היוצא דופן
הצפוי של המסחר .מספר גורמים הצביעו שוב על ה HFT-כאחד הגורמים לאירוע בעקבות שידור
כמות הפקודות הגדולה .אף אם קשה לפסוק לגבי הגורמים לאירוע ,עלה שוב ה HFT-על סדר יום
כגורם משמעותי הדורש דיון .במקרה זה ,הנאסד"ק עצמה נקנסה על ידי ה SEC-על הפגיעה שנוצרה
במסחר ובעקבות כך ,לאמינות הציבור בשווקים ).(SEC 2013
ב 1-לאוגוסט  ,2012חברת ברוקרים גדולה בשם  Knights Capitalהגיעה לסף של פשיטת רגל עקב
טעויות שביצע במסחר .אלגוריתם בו השתמשה החברה למסחר הכיל פגם בקוד שגרם לחברה
לאבד  440מיליון דולר תוך  45דקות של מסחר .האלגוריתם קנה נירות ערך במחיר גבוה ומכר אותם
תוך שניות במחיר נמוך תוך שהוא מפסיד  10דולר על כל עסקה .למעשה ,הפסידה החברה 10
מיליון דולר בכל דקה ונקלעה למשבר פיננסי חריף.
בניגוד ל"נפילת הבזק" ) ,(Flash Crashהאירוע האחרון לא גרם למשבר בכלל השוק ,אך שוב הפנה
את הזרקור לתחום ה HFT-ולסכנות הצפויות .אף אם הוא היה תחום בהיקפו ,הוא יצר נזקים עקיפים
לשווקים הפיננסים בהגברת האי-וודאות עבור משקיעים לגבי יעילות השווקים .כפי שהגיבה מיד
לאחר האירוע יו"ר ה SEC-מרי שפירו:
"The apparent trading error by Knight Capital Group […] reflects the type of event that can
raise concerns for investors about our nation' equity markets" Mary Schapiro 3/8/2013.
אף לפני בדיקת האירועים באופן מקיף ,יו"ר ה SEC -הדגישה שאי אפשר להוציא את המחשבים
מתחום המסחר ,והמחויבות שלה היא לאפשר המשך התפתחות טכנולוגית .אך במקביל היא
הדגישה שנדרש יישום של אמצעים נוספים כדי למנוע מה HFT-ליצור עיוותים בשוק.

15

בגרף הבא ניתן לראות את האימפקט התקשורתי של האירועים .בגרף מוצגים מספר הקריאות של
העמוד בויקיפדיה על פני ציר זמן .מתחום לא מוכר כמעט ב ,2009-מתבצעות כיום עשרות אלפי
קריאות בחודש ,כאשר האירועים התקשורתיים הם הזרז המשמעותי ביותר לכך.

"מתחום לא ידוע ] [HFTכמעט ב ,2009-מתבצעות כיום
עשרות אלפי קריאות בחודש כאשר האירועים התקשורתיים
הם הזרז המשמעותי ביותר לכך".
האימפקט התקשורתי  -חיפושים בויקיפדיה של הערך HFT
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יונ09-

מקור :סטיסטיקות ויקיפדיה ,עיבודי המחלקה הכלכלית ,רנ"ע

מגמות בעולם -
שוק ה HFT -התאפיין בגידול מהיר בעשור האחרון .בין השנים  2004ל 2012-נתח המסחר המשוייך
ל HFT -יותר מהכפיל עצמו בארה"ב ,ובאירופה אף צמח פי  .6ה HFT-פרץ גם לשווקים חדשים
באסיה בהם לא היה קיים כמעט בעשור הקודם.
בשנתיים האחרונות קיימת הערכה כי שוק ה HFT-בעולם המערבי התייצב והגיע לרוויה .על פי נתוני
קבוצת המחקר  ,Tabb Groupנתח השוק והרווחיות של ה HFT-בארה"ב כבר עבר את השיא ב-
 2009והתחרות הרבה בתחום שחקה את הרווחיות של שחקני ה HFT-באופן שאינו מעודד כניסת
מתחרים חדשים.
יש לציין כי קיימת טענה נגדית ) (Kirilenko at el, 2012לשחיקה ברווחיות ,המציעה הסבר אלטרנטיבי
לאי כניסת שחקנים חדשים .קרילנקו טוען שחברות חדשות ,חסרות ניסיון ,הן בעלות ביצועי חסר
לשחקנים הקיימים .מכיוון ששוק ה HFT-מאופיין במשחק סכום אפס ,השחקנים החדשים לא מצליחים
לגרוף מרווחי החברות הוותיקות ויוצאים במהירות מהשוק .במאמר הוא טוען שהחברות החזקות הן
רווחיות באופן עקבי .עם זאת הנתונים במחקרו הם מהשנים  2010-2012ויתכן שהם כבר לאחר
ירידת המדרגה שאירעה ברווחי חברות ה .HFT-בגרף הבא ניתן לראות את ההמחשה לטענה
הראשונה ,שמציגה ירידה ברווחיות ה HFT -לאורך  4השנים האחרונות.

"ההערכה היא כי נתח השוק של ה HFT-הגיע לשיא ב 2012-וכי
התחרות הרבה בתחום שחקה את הרווחיות של שחקני ה"HFT-
היקף המסחר והרווחיות של :HFT

המקור.Tabb Group; Rosenblatt Securities :
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העלייה המהירה בפעילות של ה ,HFT -בעיקר בזירות מסחר ייעודיות ,גרמו לחשש מסוים בבורסות
המסחר הוותיקות מאובדן נפחי המסחר דרכם .בסדרה של מיזוגים ורכישות עברו מספר זירות מסחר
עיקריות לניהול של זירות המסחר הוותיקות .צריך להזכיר ,שקיימת בכל מקרה מגמה של מיזוגים
ורכישות בין זירות מסחר בעולם .הבורסות המתמחות ב HFT-הן רק חלק מאותה מגמה.
כך למשל ,טורקיז ) (Torquoiseהוקמה על ידי  9בנקי ההשקעות המובילים באירופה ב .2008-טורקיז
הוקמה כדי לאפשר  HFTבאירופה ) 19המדינות המובילות באירופה בנוסף לארה"ב( ואף הכילה
מערכת מעקב כדי לזהות הפרות של כללי מסחר .בתוך שנה אחת ,מערכת המסחר הצליחה לכבוש
נתחי שוק משמעותיים ) 7%על פי הערכות .(9הבורסה הלונדונית ) (LSEרכשה ב60% 2009-
מהמניות ומיזגה את הפעילות שלה .במהלך השנים מאז רכישתה ,הצטרפו עוד  3בתי השקעות ל9-
הקיימים כבעלי מניות בחברה.
 Chi-X Europeהושקה בשנת  2007לקראת הפתיחה הצפויה לתחרות של שוק זירות המסחר
באמצעות תקנות ה . (Markets in Financial Instruments Directive) MiFID-הבעלים של זירת
המסחר ,Nomura Holdings ,עשו זאת בשיתוף  12בנקי השקעות אירופאים .המתחרה העיקרית של
 Chi-X Europeהייתה  .Europe BATSבפברואר  2011רכשה האחרונה את פעילות ,Chi-X Europe
ובתהליך של שנה החברות התמזגו תחת השם  .Chi-X BATS Europeעל פי נתוני הפדרציה
האירופאית לבורסות ) ,(FESEביוני  2013זירת המסחר הממוזגת מקיפה  22%מנפח המסחר
האירופאי.
 ArcaExהיא מהבורסות האלטרנטיביות הראשונות שרשמו עצמם כחברה ציבורית נסחרת בשוק ההון
) .(2004זירת המסחר הייתה מושכת לסוחרים מטבע היותה בורסה למטרת רווח ,המנותקת
משיקולי מספר חברים מצומצם בעלי אינטרסים עצמאיים השולטים בה .ב 2006-התמזגה החברה
עם ה NYSE -והחברה הממוזגת הפכה גם היא לחברה נסחרת תחת השם  NYSE-Arcaוכיום היא חלק
מקבוצת ה.NYSE-Euronext-

9

U.K. Office of Fair Trade, "Anticipated acquisition by London Stock Echange Group plc of Turquoise
Trading Limited" 12 Feb. 2010.
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יתרונות וחסרונות של HFT
ניתוח השפעת ה –  HFTמנקודת המבט של התועלת לכלל השוק מעלה יתרונות וחסרונות הנפרשים
על פני היבטים של :איכות השוק ,יציבות השוק ,הגינות ותפעול השוק .ראוי לציין שחלוקה זו היא
מטבעה במידה רבה שרירותית .שכן ,קיימת השפעה הדדית בין המאפיינים השונים .לדוגמאHFT ,
הוא גורם משפיע על היקף הנזילות בשוק .ההשלכות של הנזילות במסחר רלוונטיות במידה רבה גם
לאיכות השוק ,ליציבות השוק וגם להוגנות .לכן ,בסופו של דבר ,צריך להסתכל על התמונה המלאה
של ארבעת המאפיינים כחופפים ולא נפרדים.
בעוד הספרות האקדמית בוחנת ומוצאת בעיקר יתרונות רבים בפעילות ה HFT -לשוק ,נעשה בה גם
ניתוח תיאורטי לחסרונות .האחרונים מובאים כאן לצידם של היתרונות מבלי לשכלל את גודלם היחסי
של אלו מול אלו.

איכות השוק )(Market Quality
איכות השוק נקבעת על פי רמת הנזילות ותהליך היווצרות המחיר בשוק (2003) Harris .הגדיר נזילות
כיכולת לסחור בזמן נתון מבלי להשפיע באופן ניכר על מחיר הנכס .בנוסף , Kyle (1985) ,הגדיר
שלושה מימדים לנזילות :
 .1עלות של שינוי הפוזיציה בזמן קצר .ככל שעלות השינוי יקרה יותר ,השוק יעיל פחות ).(Tightness
 .2גודל ההוראה לביצוע בעלות נתונה ,מבלי לשנות את מחיר הנכס .ככל שמחיר הנכס משתנה יותר
כתוצאה מהוראות ביצוע גדולות ,עומק השוק נמוך יותר ,והשוק יעיל פחות ).(Depth
 .3המהירות בה מתאים המחיר את עצמו לשוויו הריאלי בעקבות אירוע חיצוני ).(Resilience
תהליך היווצרות המחיר הינו תהליך שבו מידע חדש משולב לתוך מחיר הנוכחי של הנכסHasbrouck .
) (1988היה הראשון למדוד את תכולת האינפורמציה הבאה לידי ביטוי במחיר .אירוע חיצוני יכול
להטות את מחיר הנכס בפועל משוויו הריאלי כתוצאה מרמת נזילות נמוכה או "תופעת עדר" של
השחקנים בשוק.
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יתרונות:
תוצאות המחקרים האמפיריים עד כה ,מראים כי באופן כללי מסחר אלגוריתמי משפר את איכות
השוק .10נראה ,כי כניסת  HFTלשווקים במהלך העשור האחרון הביאה לשיפור בנזילות ,ירידה בעלות
העסקאות וכן ניכרת תרומה חיובית של  HFTלתהליך גילוי המחיר )Hasbrouck & .(Price formation
) Saar (2013מצאו מתאם חיובי בין פעילות ה HFT -והשיפור באיכות השוק Brogaard (2010) .מצא כי
התנודתיות התוך-יומית עולה בהעדר  .HFTבנוסף ,בעקבות פרסום אינפורמציה ברמת החברה,
הספקת הנזילות באמצעות  HFTעולה Brogaard, Hendershott, and Riordan (2013) .מצאו כי HFT
תורם לתהליך היווצרות המחיר ) Menkveld (2013) . (Price formationמצא כי קיימים מאפיינים
דומים בין  HFTועושה שוק קלאסי ,פעילות מסחר אשר מנפקת רווחים גבוהים .ל HFT -כעושה שוק
חשיבות רבה ,בעיקר בשל הגדלת נפח המסחר וזמנים קצרים יותר בין עסקאות .(Cvitanic and
))Kirilenko (2010
חסרונות:
הטענה העיקרית עולה מכך ש HFT-במהותו הינו שחקן טקטי וככזה ,במצבים מסוימים יכול להפוך
מספק נזילות לסופג נזילות .כיוון ש HFT-מוגבל בכמות ההון העומדת לרשותו ,בשילוב עם מהירות
מסחר גבוהה וביציאת עושי השוק הקלאסיים ,יכולות להיגרם תקופות מסחר המאופיינות בחוסר
נזילות ]).[Easley Prado & O'Hara (2012
חיסרון נוסף נובע ממניפולציות אפשריות .שימוש באלגוריתמים דטרמיניסטיים בניהול תיקי השקעה
מאפשרת אפשרות ניבוי טובה יותר של זרם ההוראות .לפיכך יעילות השוק עולה ,אך השוק חשוף
לסוגים חדשים של מניפולציות סחר )) .(Linton and O'hara (2010נתייחס לנושא יותר בהרחבה בדיון
על החששות ש HFT-עורר לגבי הוגנות בשוק .מניפולציות כאלו יכולות לערער את אמון המשקיעים
ובכך נפגעת איכות השוק.
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המחקר האמפירי בתחום חדש יחסית ומוגבל הן בתקופת הזמן הקצר יחסית בו פועלים ה  ,HFT-והן בידיעה ברורה על אסטרטגיות
הפעולה שלהם .כמו כן ,רובו של מחקר זה מתרכז בשווקים גדולים ונזילים .לאור כל זאת ,יש להיזהר מלהרחיב את מסקנות המחקר
לשווקים הפועלים בתנאים אחרים ולזמנים מאתגרים יותר מאלו שנבחנו ,הן מבחינת ארועי קיצון ,והן מבחינת כמות ה  HFT-הפעילים.

20

יציבות שוק )(Market Stability
מצבי קיצון מסכנים את מנגנוני התמחור של נכסים בשוק ועלולים ליצור בהם עיוותים עד כדי קריסת
מחירים .גורמים המעודדים מצבים אילו הם סנטימנט שלילי" ,תופעת עדר" ומחסור בנזילות.
יתרונות:
כאמור ,מחקרים אקדמיים בתחום הראו ש HFT-מגבירים את הנזילות בשווקים ,וכך הם תורמים
תרומה חיובית ומהותית ליציבות השוק )).(Sornette and Becke (2011
בגרפים ניתן לראות את המרווחים במניות הראסל  1000והראסל  (Russell) 2000בשנים 2006-
 .2011בגרפים ניתן לראות ירידה במרווחים ובתנודתיות בתקופה בה עלו נפחי המסחר של
האלגוריתמים ובכך הם תואמים את ההנחה על התרומה ליציבות השוק.
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"] [. . .ניתן לראות ירידה במרווחים ובתנודתיות בתקופה
בה עלו נפחי המסחר של האלגוריתמים"
המרווחים בדולרים על מניות ראסל :1000

המרווחים בדולרים על מניות ראסל :2000

המקורCastura, Litzenberger & Gorelick (2012) :

חסרונות:
אחת הטענות היא ש HFT -מספקים נזילות על חשבון שחקנים אחרים בשוק .שחקני  HFTפועלים
בפרקי זמן קצרים ביותר באופן שהתועלת הנגזרת מהנזילות המסופקת על ידם ,נמוכה יותר
בהשוואה לשאר השחקנים .כך כרית הביטחון של אספקת נזילות בשוק ,מסופקת היום באופן פחות

22

אמין לעומת העבר ,בתקופה בה היו שחקנים שאינם  ,HFTובכך נפגעת היציבות בשוק & Linton
).(O'Hara 2010
טענה נוספת היא כי הגדלת נפחי הפעילות של  HFTמגדילה את שיעור התנודתיות ושחקני הHFT -
הם השחקנים העיקריים שיכולים להפיק מכך תועלת .מצבים אלו יוצרים  Fat Tailsגדולים .כלומר,
הסתברות גבוהה יותר למצבי קיצון בשני הצדדים של ההתפלגות .לכן ,למרות שהתנודתיות ברמת
הנכס הבודד יורדת HFT ,מגבירים ) Tail Riskהסתברות האירועים של מצבי הקיצון בהתפלגות
הסטטיסטית( ומגבירים תנודתיות ברמת השוק ).(Zhang 2010
מצב קיצון כזה יכול להיווצר אם קבוצה גדולה ודומיננטית של שחקני  HFTעושה שימוש באסטרטגיה
זהה ,המונעת על ידי אותה האינפורמציה .הוראות באסטרטגיה זו נחשבות "הוראות רעילות" בעיקר
כיוון שעושה השוק מהווה צד למסחר עם שחקנים בעלי אינפורמציה טובה יותר ) Easley, Prado
 .(&O'Hare 2010עושי השוק מפסידים כסף במצבים כאילו וככל שמצבים אלו מתרבים הם יעדיפו
לצאת מהשוק על מנת למזער הפסדים .אם עושי השוק שהם הגורם הממתן המספק נזילות יצאו
מהשוק ,יש חשש גבוה יותר לפגיעה ביציבות בשוק.
כמתואר בדו"ח חקירת האירוע של "נפילת הבזק" ) ,(Flash-Crashבמצבים קיצוניים בהם השווקים
חשופים לסנטימנט גלובלי שלילי ,תנודתיות גבוהה וחוסר יציבות HFT ,יכולים להעצים את חוסר
היציבות עד כדי קריסת מחירים בשוק ) .(2010 SECישנן ראיות לכך שקריסת מחירים ,יכולה להיווצר
כתוצאה מכך שקבוצה גדולה ודומיננטית של שחקנים מחקים האחד את שני )"תופעת עדר"( .זאת,
ללא תלות בעומק השוק )) .(Sornette and Von der Becke (2011בנוסף ,ישנם אינדיקציות לכך
שנזילות ,למרות יתרונותיה ,מעבר לסף מסויים ,מגבירה את ההסתברות ל "תופעות עדר" וקריסת
מחירים Sornette and Von der Becke (2011) .טענו ,שנזילות במקרים הללו לא בהכרח מתואמת
עם סחירות .קריסת מחירים תיתכן במניות בעלות סחירות נמוכה אך עלולה להתרחש גם במניות
גדולות ,אם כי בצורה פחות מקיפה .שחקני מומנטום תוך-יומי עלולים לחקות פעולות הנובעות
מאינפורמציה זהה .על כן ,ככל שישנם יותר שחקני מומנטום בשוק כך המחיר מתרחק מתמחור אמת
של הנכס.

11

 11חשוב לזכור כי באירוע ה flash crash -תוקנו המחירים חזרה לאותן סביבות מחירים תוך פרק זמן של פחות
מחצי שעה וכי הנפגעים הישירים העיקריים היו אותם שחקני  HFTשהיו מעורבים באירוע.
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תרחיש נוסף שונה מהתרחיש הקודם ,לא בכך שהשחקנים מחקים אחד את השני ,אלא בכך שהם
פועלים בצורה דומה .בהינתן מצב קיצון ,ובשווקים בהם השחקנים פועלים בצורה הרמונית ,גדל
הסיכון ליציבות בשוק מכיוון שכל השחקנים פונים לכיוון זהה .לדוגמא :ייתכן מצב בו מופעלת פקודת
 stop lostעל ידי שחקני  ,HFTבעקבותיה שחקנים רבים יוצאים מהשוק והתנודתיות מזנקת.
תופעה נוספת הנקשרת לפעילות ה HTF -היא לולאה פנימית ) .(Feedback Loopשחקני  HFTמגיבים
במהירות גבוהה על אירועים שמשנים את מחיר הנכס .יתכן ושחקן אחד ,ביצע תמחור מחדש וגרר
אלגוריתם לבצע תיקון נוסף לתמחור באותו כיוון שמשפיע בצורה זהה על שחקנים שבאים אחריו .כך
נוצרת העצמה הקרויה לולאה פנימית .אירוע נקודתי קטן מביא את האלגוריתמים לבצע תגובת
שרשרת בפרקי זמן קצרים מאוד ובכך מעצימים את התגובה הכוללת של השוק ) & Zigrand, Cliff
 .(Hendershott 2012יצוין כי במהלך אירוע "נפילת הבזק" ) HFT ,(Flash-Crashהאיצו והעצימו את
תגובות השווקים למרות שאותם אלגוריתמים לא גרמו לקריסה.
לאור הנאמר לעיל מתעורר חשש שאירועים בהם מעורב  HFTעלולים לגרום לאירוע סיסטמי בו
הפגיעה גולשת לשווקי הון נוספים .יחד אם זאת ההסתברות שמשבר כזה יגלוש מהשווקים הפיננסים
לשווקים הריאליים ,ויפגע באופן משמעותי ומתמשך בכלכלה כולה,נמוכה.

הוגנות )(Fairness
הוגנות בשוק היא מצב בו הן הקונה ,והן המוכר ,מבצעים עיסקה מרצון ,בה ברור לשניהם מהו הנכס
שעובר צד ומהם תכונותיו )איכותו ,מחיר וכד'( ,תחת כללי משחק ברורים .חוסר הוגנות יכול להיות
מצב בו לאחד הצדדים יש אינטרס להציג מצג שווה על הנכס ,איכותו או מחירו ,ולשדל את הצד השני
לבצע עיסקה בה הוא לא מודע באופן מלא לתוצאותיה.
עוד בטרם הדיון ביתרונות ובחסרונות הנגרמים להוגנות בשוק מ ,HFT-ראוי לציין שהוגנות תלויה
בעיני המתבונן .אנשים שונים מפרשים הוגנות בצורה שונה ולכן מקרים רבים נופלים בשטח "אפור"
עליו אין הסכמה חד משמעית.12
ברור כי השוק תמיד הכיל פערים ביכולות ובמידע אך יש הטוענים שמציאות ה HFT -העלתה פערים
אלו לרמות חדשות ולא מוכרות הדורשות התייחסות .בספרות ובשיח הציבורי מתקיים דיון ,האם
 12צריך לזכור שכמו רבים משטחי החיים גם בתחום זה המציאות פעמים רבות מקדימה את החוק והפסיקה.
בתקופת הביניים ,עד שהחקיקה מתאימה עצמה למצבי המציאות החדשים שיוצר  HFTנותרים שטחים אפורים.
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ובאיזה מידה הוגנות כוללת בתוכה כפיית שוויון בין שחקנים בשר ודם לבין  .HFTבמיוחד ,שמגבלות
שונות עלולות להשפיע לרעה על יתר המאפיינים שהצגנו לעיל )איכות השוק ,יציבות השוק(.13

יתרונות:
יתרון בולט הוא ש HFT -מאפשר תגובה מהירה לאינפורמציה חדשה .אסטרטגיה אחת שמיישמת
זאת היא לדוגמא אסטרטגיה של ארביטראז' .אסטרטגיות אלו עוזרות לקרב את ערך הנכסים לשווי
ההוגן שלהם בכל רגע נתון ובכך מקלה על מוכרים וקונים לבצע עסקאות במחירים הוגנים Bates
).(2010

חסרונות:
מרבית המניפולציות ש HFT-מייצר היו קיימות גם טרם קיום הטכנולוגיה הנוכחית ,אך כיום הן ניתנות
לביצוע באופן מהיר ומתוחכם מאשר בעבר ) .(Gomber 2011המניפולציות בצורתם החדשה
מתאפשרות בגלל הפער בין היכולת הטכנולוגית העומדת לרשות שחקני  HFTובין שחקנים בשר ודם
בכל הנוגע ליכולת קליטה ,עיבוד ותגובה לנתונים חדשים מהשוק .פערים אלו יכולים ליצור יתרון
לשחקני  HFTולהפר את שווי המשקל של "ההוגנות" בשוק.
השיטה הראשונה לביצוע מניפולציות קרויה בספרות " "Layeringאו "") "Momentum Ignitionהצתת
מגמה"( .הסוחר מנסה לבצע תזוזות מהירות של המחיר כלפי מעלה או מטה בצורה מלאכותית ,ללא
שינויים אמיתיים בשוק בערך הנכס .אחרי שהשוק משנה את מחיר הנכס ,הסוחר מנצל את המחיר
החדש כדי לבצע רווח כספי מהמניפולציה.
השיטה השנייה היא הצפת פקודות )" .("Quote Stuffingסוחר אלגוריתמים מציף את זירת המסחר,
באמצעות שימוש בתשתית מהירה ומתקדמת ,בכמות פקודות עצומה ומבטל אותן באופן מיידי.
מטרת הפעילות של הסוחר היא להציף את המערכת בפקודות ובכך להאט את פעילותה .בזמן זה,
לסוחר היוזם ,יש ארביטראז' של אינפורמציה ) (Information Arbitrageעל השחקנים האחרים בשוק,
אותה הוא יכול לנצל למטרות רווח בצורה לא הוגנת.

 13הסנאטור האמריקאי טד קאופמן ) ,(Ted Kaufmanמתנגד ל HFT-משיקולי ההוגנות שהובאו כאן ,תוך שהוא
מודע לחלוטין גם ליתרונות ה .HFT-בדיון בוועדה בסנאט הוא אמר:
""I'm big for liquidity, but I thing that fairness and transparency always trump liquidity
ניתן לעיין גם ב.Angel & McCabe (2010)-
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השיטה השלישית היא שליחת הוראות  Limitשלסוחר  HFTאין כוונה או רצון אמיתי להתממשותם,
כדי לבצע מניפולציות על המחיר .השיטה קרויה "היתול" )" .("Spoofingהמניפולציה יכולה להתבצע
בשלב הפתיחה או הסגירה כי זהו השלב בו השוק הכי פתוח לתנודתיות וניתן "להתל" במחיר.
השיטה הרביעית היא ניצול לרעה של נזילות )" .("Abusive Liquidity Detectionהסוחר משתמש
באסטרטגיות מסחר כדי לזהות סוחרים בעלי סחורה רבה .14אחרי שהסוחר מצליח לזהות תבנית
התנהגות של סוחרים גדולים ,הוא מסוגל להשתמש בידע זה על מנת להפיק רווח מאירועים גדולים
של פעילות בשוק.
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החשש הוא כי השיטות המתוארות לעיל עלולות לפגוע בהיקף המסחר בשוק ולא רק בהוגנות שלו.
) Biais, Foucault and Moinas (2012הראו כי בהינתן ש HFT -הינו בעל האינפורמציה ) Informed
 ,(Traderיתר השחקנים מבצעים עיסקאות לא אופטימליות כתוצאה מהא-סימטריה באינפורמציה
שפועלת לרעתם .השחקנים האחרים מודעים לתוצאה זאת ומקטינים את פעילותם בשוק .היקף
המסחר בשוק כולו עלול להיות פחות מהאופטימלי מבחינה חברתית כתוצאה מפערי המידע הללו
).(Adverse Selection

תפעול )(Operational
סעיף זה דן ביתרונות ובחסרונות ברמה התפעולית ,קרי ,השפעות טכנולוגיות על תשתיות המסחר.
תשתיות אלה נדרשות לאפשר מסחר הוגן ,תוך ניטור כלל פעילות המסחר ומניעת מניפולציות.
משימה זו הפכה להיות מורכבת ביותר ,בשל יכולת ה HFT -לשלוח כמויות אדירות של הוראות בזמן
קצר ,לעיתים בשווקים שונים בעת ובעונה אחת.

יתרונות:
ה HFT -הוא גורם מזרז לכך שהשווקים מתפתחים במהירות רבה יותר כתוצאה מתחרותיות על
נזילות וכפועל יוצא מאיצות את רמתם הטכנולוגית .שווקים הופכים להיות תחרותיים ופתוחים יותר,

 14לפעמים נקרא בספרות .Ping
15
קיימת בספרות מניפולציה נוספת " "Quote Manipulationהעוסקת ב ,Dark Pool-ולכן איננה רלוונטית כאן
לדיון על אסדרה בישראל.
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כתוצאה מנגישות לטכנולוגיה מתקדמת ושיטות מסחר מתקדמות .תחרותיות בין הברוקרים ,מביאה
להקטנת מחיר הביצוע ) (Cost of Executionולירידה בשוליי הרווח ).(Bates 2010

חסרונות:
אלגוריתמים למסחר מספקים דרך חדשה למניפולציות בשוק .מעצם צורת פעולתם HFT ,חשופים
לסיכונים תפעוליים בין אם ברמת התשתיות ,בשגיאות תכנות וכדומה.
כיוון שאלגוריתמים ל HFT -מפותחים ברמות שונות של איכות ,קיים סיכון תפעולי מתמיד על השוק.
בנוסף ,קיים חשש לפגיעה חבלנית בשווקים על ידי שימוש ב.( Bates 2010) HFT-
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אסדרה ומסחר אלגוריתמי
התערבות אסדרתית צריכה להיות מידתית ונדרשת לאזן בין טיפול בכשלים פוטנציאלים לטיפוח
היתרונות של המסחר האלגוריתמי לשוק .ככזאת ההתערבות צריכה להתייחס למכלול ההיבטים
העולים מהשאלות הבאות:


כיצד משפיע המסחר האלגוריתמי על נזילות השוק ועלויות המסחר?
אחת מהטענות החשובות של חוקרי וסוחרי המסחר האלגוריתמי היא כי פעילותם מובילה
לעליה בנזילות השווקים .סוחרי המסחר האלגוריתמי מתפקדים כעושי שוק ועושים זאת
בצורה יעילה מעושי השוק הוותיקים .הסוחרים באמצעות אלגוריתמים גם רואים את עצמם
כתורמים לעלייה ברמת התחרות בין זירות המסחר בעולם ,ובכך הובילו לירידה בעלויות
המסחר לכלל הסוחרים.



כיצד משפיע המסחר האלגוריתמי על איכות תהליך קביעת המחירים בשוק?
נוכח חלקם הגדול של סוחרי האלגוריתמים בנפח המסחר בניירות ערך ,יש החוששים
מהשפעתם על אמינות המחירים .החשש נולד מכך שפעילותם אינה מבוססת מניעים
כלכליים החיצוניים למסחר אלא ,ספקולציות שמטרתן הפקת רווח מהמסחר עצמו .פעילות
המסחר של המסחר האלגוריתמי עלולה ליצור "רעש לבן" ,ובכך עלולה להגדיל את
התנודתיות ולפגוע באיכות המסחר.



האם המסחר האלגוריתמי פוגע באמינות השוק? האם הוא יוצר סיכון סיסטמי?
נוכח האירועים הדרמטיים המיוחסים לסוחרי  HFTמתעוררת השאלה ,האם הם עלולים
לגרום לאירועים נוספים כגון "נפילת הבזק" ) (Flash Crashאשר פוגעים באמינות השווקים?
מדרגת חשש גבוהה יותר היא שהם עלולים לעורר אירוע של סיכון סיסטמי לכלל המשק.



האם המסחר האלגוריתמי פוגע בהוגנות השוק? האם הוא מוציא מן השוק סוגים שונים
של סוחרים?
נוכח היתרונות השונים שיש לסוחרי האלגוריתמים בגישה למידע ויכולתם להגיב לאירועי
שוק עולה השאלה ,האם פעילותם פוגעת בהוגנות השוק? שאלה זאת חשובה במיוחד נוכח
טענות של גורמי שוק אחרים על כך שפעילותם של סוחרי האלגוריתמים מעודדת את היציאה
של גורמי שוק מסורתיים מהבורסות אל זירות מסחר בלתי שקופות )" . ("Dark Poolsטענה
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נוספת היא שפעילותם של ה HFT-פוגעת במיוחד בסוחרים קטנים ובלתי מתוחכמים ומוציאה
אותם מן השוק .טרם הובהר האם המגמות הללו פוגעות בשווקים.


האם  HFTמאפשר או אף מעודד סוגים שונים של מניפולציית שוק?
יתרונם הטכני של סוחרי ה HFT -מול גורמי הפיקוח ,ומול גורמי שוק אחרים ,מעלים דאגה
ש HFT -ישתמשו ביתרון זה כדי לבצע מניפולציות שוק באופן שיקשה על איתורן בידי
המפקחים .חשש נוסף הוא שחוסר שיקול הדעת האנושי של סוחרי ה EA -חושף אותם
לניצול בידי  HFTאשר מנסים לזהות את דפוסי פעילותם ולנצלם )".("Algobaiting
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מגמות בישראל
במהלך העשור האחרון היקף פעילותם של שחקני האלגוריתמים בבורסה בתל אביב צמח
בהדרגתיות .מעורבותם בשוק הגיעה לשיא ב 2011 -בה הקיפו כמעט מחצית מהפעילות בשוק
אופציות המעו"ף.
המסחר של  HFTבשוק הישראלי עדין רחוק מההיקף והתחכום הקיים בשווקים המערביים הגדולים
)בהם היקף המסחר במניות הוא מעל  60%מהשוק( .בהחלט יתכן כי היקף הפעילות ורמת התחכום
של סוחרי  HFTבישראל יעלו בעתיד.
שני גורמים מרכזיים עשויים לתרום למגמה זו:
 .1כניסת שחקנים זרים לפעילות בבורסה הישראלית צפוי לתרום להיקף פעילות ה.HFT -
שינויים בהעדפות המסחר העולמיות ,לצד שינויים טכנולוגיים בבורסה בתל אביב מסוגלים
להיות זרז לכניסת השחקנים הזרים .כבר עכשיו ,ישנן הכרזות על רצון בפעילות בישראל
בקרב גופים זרים .מנכ"ל אחת מחברות הברוקרים המובילות " ,"Rosenblatt Securitiesאמר
שבעוד השוק האמריקאי כבר בוגר ,קיימות הזדמנויות עתידיות בישראל:
"After ten years, the HFT business model is maturing. [. . .] I would say some of the emerging
geographies of interest are ones you'd expect like Brazil and Russia, but some might comes
as a surprise such as Turkey and Israel" Joe Gawronski, Rosenblatt Securities, 12.3.2012.
 .2יש הטוענים כי לישראל שמור מקום נכבד בתחום זה בזכות חברות ישראליות חדשניות
שפעילות בתחום בכל רחבי העולם .רוב החברות פועלות תחת מעטה של סודיות עסקית ואין
מידע מוסמך לגבי היקף פעילותן בארץ .החברות הללו מתפרשות על כלל התחומיםHFT ,
עבור עצמם AT ,עבור אחרים וגם פיתוח תשתיות ותוכנות עבור חברות אחרות בתחום.
חברות אלו מטפחות בישראל כוח אדם וטכנולוגיה שנותן לישראל מעמד משמעותי בתחום.
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שוק אופציות המעו"ף
איפיון:
בכדי לבחון את מגמות מסחר האלגוריתמים בישראל ,תחילה יש לאפיין מי הם סוחרי אלגוריתמים.
בשוק המעו"ף סוחרים הפועלים באמצעות אלגוריתמים נדרשים להירשם כ"מחוללי ציטוטים" ולכן
ניתן להשתמש בהגדרה זו בבואנו לבחון את פעילותם של שחקני אלגוריתמים בישראל .16יש לשים
לב כי הגדרה זו מאפיינת סוחרי אלגוריתמים אך לא בהכרח מגדירה סוחרים בתדירות גבוהה )(HFT
או סוחרי .Low-latency
ההבחנה בין סוגים אלה חשובה הן להיבט של הבנת התפתחות התעשייה והן להיבט האסדרתי.
לצורך איפיון פעילות שחקני  HFTהוספנו תנאים נוספים הנוגעים לאופי התנהגותם של הסוחרים.
התנאים להגדרת סוחרי  HFTהתבססו על המתודולוגיה שבה השתמשו & Baron, Brogaard
) Kirilenko (2012לאיפיון סוחרים אלה בבורסת החוזים העתידיים  .CMEהיות והשוק הישראלי פחות
נזיל מהשוק האמריקאי ומחזורי המסחר קטנים יותר ,ביצענו התאמה של ההגדרות לשוק הישראלי
והוספנו מדדים המתייחסים גם לפקודות ולא רק לעסקאות .המתודולוגיה דומה לזו ששימשה את
) Menkveld (2012ולזו ששימשה ליצירת מאגר המידע עליו התבססו & Brogaard, Hendershott
).Riordan (2013
תחילה בדקנו את פעילותם של מחוללי הציטוטים בין  2008לאמצע .2013
לאחר מכן בדקנו את התנהלות אוכלוסית ה ,HFT -החל מ ,2011-לפי ההגדרות הבאות:
 .1ההגדרה המקורית של ) – Baron, Brogaard & Kirilenko (2012לפחות יום אחד בחודש בו
מספר החוזים גבוה מ 5,000 -וקיים יחס ממוצע לחודש של  0.05בין הפוזיציה בסוף יום
המסחר לנפח המסחר היומי )להלן "הגדרת .("BBK
 .2מחוללי ציטוטים שלגביהם התקיימו התנאים הבאים :לפחות יום אחד בחודש בו מספר
החוזים גבוה מ 1,500-ויחס ממוצע לחודש של עד  0.5בין הפוזיציה בסוף יום המסחר לנפח
המסחר היומי .בכדי לפצות על ההקלה של הרף הוספנו אינדיקטור אשר אינו תלוי ברמת
הנזילות ומהווה משתנה פרוקסי אמין לזמן ההשתהות של החשבון ומבדיל בעיקר את שחקני
16

"מחולל ציטוטים"  -תוכנה באמצעותה ניתן לשלוח למערכות המסחר בבורסה מספר רב של
פקודות ,תוך פרק זמן קצר ,על-פי אלגוריתם שנקבע בתוכנה - .מתוך מדריך המסחר בבורסה
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ה .Low- latency -האינדיקטור שנבחר היה משך הזמן המינימלי שבו ביצע החשבון את
הרצף :פקודה ,ביטול הפקודה והגשת פקודה חדשה .רצף זה נבחר משום שבניגוד לרצפי
פקודות אחרים הוא אינו יכול להיות מוגש כולו בו זמנית ולכן מהווה אינדיקטור למהירות בה
אלגוריתם מסוגל לקבל החלטה על בסיס מידע חדש .הרף שנקבע למהירות רצף זה היה 50
מאיות השנייה) 17להלן "הגדרה א"(.
 .3זהה להגדרה א' אך ללא התנאי של יחס ממוצע בין פוזיציה בסוף יום המסחר לנפח המסחר
היומי )להלן "הגדרה ב"(.
נוכחות במסחר:
מחוללי ציטוטים
הנתונים להלן מראים שבתחום זה קיימת עלייה בפעילות סוחרי האלגוריתמים במהלך חמשת
השנים האחרונות .מתחילת  2008עד אמצע  2011מספר מחוללי הציטוטים שולש וחלקם במספר
העסקאות הוכפל והגיע עד לכדי ) 50%וכ 40% -ממספר החוזים( .משלב השיא ועד לאמצע 2013
חלה ירידה מתונה בפעילותם .מגמה דומה ניתן לראות בפעילות ה HFT -כאשר הגדרה ב' מציגה
נתחים דומה ,הגדרה א' מציגה נתח הקטן בכ ,10% -והגדרת  BBKמציגה נתחים נמוכים מאוד
)פחות מ.(10% -
כאשר משווים מגמות אלה למגמות העולמיות שהוצגו קודם לכן ניתן להבחין בכמה דברים:
 .1נתח ה HFT -מנפח הפעילות בישראל קטן בהרבה מזה שבארה"ב גם כאשר משווים
להגדרות מקלות יותר בשוק הישראלי .הנתח של הגדרה א' ממספר החוזים בשוק אופציות
המעו"ף הגיע לכ 30% -בשיאו ,פחות ממחצית נתח השיא של  HFTבמספר מניות בשוק
האמריקאי.
 .2היקף המסחר האלגוריתמי בארץ מתפתח באיחור מסויים לעומת שווקי ההון המתקדמים
במערב.
 .3הגדרת  BBKלסוחרי ה HFT -אפיינה היקף פעילות מצומצם ביחס לספרות .ישנן כמה סיבות
אפשריות לכך :השוק הישראלי קטן יותר ופחות נזיל ,נטייה של סוחרי ה HFT -בישראל

17

בכדי לקבוע את רף הזמן נעזרנו בניתוח קודם שביצענו המציג את התפלגות החשבונות שהזרימו יותר מ60-
פקודות בדקה לפי הזמן המינימלי שלקח להם בין הכנסת פקודה לביטולה .ניתוח זה מוצג בנספח .2
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להחזיק פוזיציה גדולה יותר בסוף יום המסחר )מה שגם עשוי לנבוע מחוסר נזילות( ופער
ברמת התשתיות בין ישראל ושוקי ההון המפותחים בעולם.
הגרף הבא מציג את מספר החשבונות הפעילים ,הרשומים כמחוללי ציטוטים ,בממוצע חודשי .ניתן
לזהות עלייה מתמשכת עד לאמצע  2011מאז החלה מגמה מסוימת של ירידה.
מספר מחוללי הציטוטים בפעילות )ממוצע חודשי(

הגרף הבא מראה את המגמה בשוק אופציות המעו"ף כולו )לא רק מחוללי ציטוטים( .לאורך השנים
ניכרת ירידה של כ 30%-בגודל הפקודה הממוצע במעו"ף .החל משנת  ,2010חלה גם עליה ביחס
הפקודות לחוזים .השילוב בין השניים מאפיין נוכחות של מחוללי ציטוטים.
גודל פקודה ממוצע מול יחס פקודות לחוזים )ממוצע יומי בכל חודש(:
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בגרפים הבאים ניתן לראות שיש ירידה מסוימת בהיקף הפעילות של מחוללי הציטוטים מאז .2011
ירידה זאת נובעת הן מהקיטון במחזורי המסחר באופן כללי והן מירידה בנתחי הפעילות של מחוללי
הציטוטים.
מספר עסקאות של מחוללי ציטוטים )ממוצע יומי בכל חודש(:

הגרף הבא מציג את הנתח של מחוללי הציטוטים בחלוקה לספקי נזילות )פקודות הממתינות בספר(
ולוקחי נזילות )פקודות המגיבות לפקודה בספר ומתבצעות מידית( .יש להדגיש שעל אף שמם ,גם

34
נתח מספר עסקאות של מחוללי ציטוטים )ממוצע יומי בכל חודש(

האחרונים תורמים לנזילות בשוק  .ניתן לראות כי מחוללי הציטוטים עלו מנתח של כ 25% -ממספר
העסקאות ב 2008-עד לכמעט  50%ב 2011-אך ב 2013-ירדו ל.35% -

ניתן גם לראות שחלקם של מחוללי הציטוטים כספקי נזילות קטן במעט מחלקם כלוקחי נזילות לאורך
כל התקופה.

18

השוואה של שני הגרפים הקודמים לשניים הבאים מראה כי הנתח של מחוללי הציטוטים ממספר
העסקאות משמעותי יותר מנתחם ממספר החוזים ) ,(20%-40%כלומר הם לוקחים חלק בעסקאות

18

יש לזכור שתרומתם להיבטים שונים של נזילות אינה נגזרת רק מהמעמד שלהם כספקי נזילות לעומת לוקחי
נזילות.
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קטנות יחסית.

נתח מספר חוזים של מחוללי ציטוטים )ממוצע יומי בכל חודש(:

להלן מוצגים הגרפים של נתח החוזים עבור ההגדרות השונות לסוחרי :HFT
בגרף הבא ניתן לראות כי הנתח עבור  HFTלפי הגדרה א' קטן מהנתח של מחוללי הציטוטים )20%-
 (30%אך מציג מגמה דומה לאורך הזמן וכי חלקם כספקי נזילות גדול יותר )יש לשים לב כי הנתונים

מספר החוזים של  HFTלפי הגדרה א' )ממוצע יומי בכל חודש(
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מתחילים מ.(2011 -

הגדרה ב' נתנה תמונה דומה ומזהה נתח קטן במעט ממחוללי הציטוטים )שכן מרבית השחקנים
עמדו בתנאי ההגדרה( ואילו הגדרת  BBKמספקת נתח הנמוך מ 10% -שנמצא גם הוא בירידה בשנה
וחצי האחרונות.
נתח החוזים לפי הגדרה ב':

נתח החוזים לפי הגדרת :BBK

ממצאים אלה מצביעים על כך שבישראל מרבית הסוחרים לא עומדים בהגדרה הקיימת בספרות
לאיפיון סוחרי  HFTבבורסות המובילות בעולם )הגדרת  .(BBKמכאן שהם סוחרים בהיקף חוזים נמוך
יותר ובעלי יחס גדול יותר בין פוזיציית סוף יום להיקף המסחר היומי .כמו כן ,ההגדרות המקלות יותר
מצביעות על כך שחלק ניכר מנפח הפעילות של סוחרי האלגוריתמים מבוצע על ידי סוחרי .HFT
הגרפים הבאים מתארים את מספר הפקודות שניתנו ע"י מחוללי ציטוטים:
37

אלגוריתמים מאופיינים ביכולת שלהם לתקן פקודות בספר בכל שינוי קטן של התנאים בשוק וניתן
לראות שהיקף הפקודות שלהם גבוה משמעותית מהיקף המסחר שלהם .19מחוללי הציטוטים הגיעו
בשיאם לכ 80%-מהיקף הפעילות ,פי  2לערך מתרומתם למספר החוזים .בגרפים ניתן להבחין כי גם
כאשר בוחנים את מספר הפקודות שהוכנסו לשכבה הראשונה בספר הפקודות מתקבלת תמונה
דומה ואף ביחס גבוה יותר.

מספר הפקודות של מחוללי ציטוטים )ממוצע יומי בכל חודש(

 19שינוי פקודה הינו למעשה ביטול הפקודה הראשונה והכנסת פקודה חדשה ועל כן נספר כאן כפקודה חדשה.
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נתח מחוללי הציטוטים מסך הפקודות )ממוצע יומי בכל חודש(

מספר הפקודות שנכנסו לשכבה ראשונה:

נתח הפקודות שנכנסו לשכבה ראשונה:

כל ההגדרות ל HFT -סיפקו יחס דומה בין נתח מספר החוזים לנתח מספר הפקודות שנתנו.
נתח מספר הפקודות להגדרה א':

נתח מספר הפקודות להגדרה ב':
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השפעה על הנזילות:
הנתונים על מספר הפקודות שהוצגו לעיל מהווים אינדיקציה לכך שתרומתם של שחקני האלגוריתמים
לנזילות הינה משמעותית .בכדי לבחון יותר לעומק את תרומתם אנו משתמשים במדד "Cost ) CRT
" (of Round Tripהבוחן את עומקו של ספר הפקודות .למעשה ,מדד זה בודק מה יהיה ההפסד ברגע
נתון עבור רכישה של כמות מסוימת של יחידות ומכירתן מיד לאחר מכן .כלומר הוא מייצג את המרווח
בין שני צדי הספר לעומק מסוים 20.מדד גבוה משמעו מרווח רחב ונזילות פחותה.
מדדנו את ה CRT -עבור שתי האופציות הקרובות ביותר לכסף )  putו (call -לעומקים שונים ,בכל
שעה עגולה.

21

לאחר מכן מדדנו שנית ,אך הפעם הוצאנו מהספר את פקודותיהם של מחוללי הציטוטים ושל הHFT -
לפי ההגדרות השונות .כך ניתן לראות מהי תרומתם של סוחרים אלה לעומק הספר .כמו כן הוספנו
מדידה עבור קבוצת ביקורת הכוללת בכל יום את החשבונות בעלי נפח המסחר הגדול ביותר שאינם
מחוללי ציטוטים ,בכמות הזהה לכמות מחוללי הציטוטים.
בדקנו את המדד עבור עומקים קבועים של  50ו 100 -חוזים ובנוסף ביצענו בדיקה עבור עומקים
המתואמים למחזור 0.3% ,0.1% , 0.05% :ו 1% -מהמחזור היומי לכל יום )זאת בכדי להתאים את
רמת העומק הנמדדת למידת הפעילות בכל יום( .כל הבדיקות הראו תוצאות דומות לפיהן לשחקני
האלגוריתמים יש תרומה משמעותית על עומק הספר .תרומה משמעותית יותר התקבלה במדידה
לעומק קטן יותר )עד  0.3%או  50חוזים(.
להלן יוצגו הנתונים עבור העומקים הקבועים ,כאשר עומק של  50חוזים נתן תוצאות דומות מאוד ל-
 0.3%מהמחזור ועומק של  100חוזים דומה ל 1% -מהמחזור.
חשוב לציין כי בחלק מהימים לא ניתן היה להגיע לעומק המבוקש )בעיקר בנטרול השחקנים( ולכן
הסרנו תצפיות אלה )הנתונים הם לממוצע יומי בכל חודש לכן הסרת ימים מסויימים מתוך החודש לא
מונעת את הצגת הממוצע החודשי( .טבלה המרכזת פירוט על כך מוצגת בנספח  1ומדגימה כי הסרת
התצפיות מהניתוח גורמת להצגה שמרנית יותר של השפעת מחוללי הציטוטים וה HFT -על הנזילות.
20

המדד מספק מידע רב יותר ממרווח  Ask-Bidמאחר והוא משקלל בתוכו גם את הכמויות המוצעות בשכבות
השונות.
21
בכדי לבחון מובהקות ביצענו גם דגימה של ה CRT -בכל  10דקות למשך חודשיים והתוצאות היו כמעט
זהות.
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בגרף להלן ניתן לראות כי יש למחוללי הציטוטים השפעה משמעותית על עומק הספר שכן מרווח ה-
 CRTגדול יותר באופן משמעותי כאשר מנטרלים אותם ,גם ביחס לקבוצת הביקורת .ניתן לראות זינוק
בהשפעתם החל מאוגוסט ) 2011בהתאם לעלייה בחלקם מסך הפקודות כפי שהוצג בפרק הקודם(
ולאחר מכן ניתן להבחין במגמת ירידה עד לרמות שנצפו לפני הזינוק.
 CRTבנטרול מחוללי ציטוטים לעומק של  50חוזים )ממוצע יומי בכל חודש(

בנוסף ניתן להבחין כי במשך מרבית הזמן במקביל לכל עלייה ב CRT -לכלל האוכלוסיה נרשמה עלייה
חדה יותר ב CRT -בנטרול מחוללי הציטוטים )גם קבוצת הביקורת רשמה עלייה חדה יותר אך במידה
נמוכה בהרבה( מה ששעוי להעיד על כך שיש עלייה חדה יותר בתרומתם לנזילות כאשר הנזילות
בשוק יורדת .זהו נתון מעניין שכן קיימת טענה כי פעילות האלגורטמים מתבצעת בעיקר כאשר
הנזילות גבוהה .בחינה נוספת של טענה זו מוצגת בהמשך.
בנוסף לכך ניתן לראות שבפברואר  2013היה זינוק במרווח ה CRT -לכלל האוכלוסייה שהביא
למרווח הגבוה ביותר בתקופה הנבחנת ואילו המרווח בנטרול מחוללי הציטוטים רשם ירידה .במקרה
זה קשה אף יותר להסיק מסקנות היות ומדובר בתצפית אחת אך הדבר עשוי להעיד על כך שכאשר
הנזילות הגיעה לשפל תרומתם של מחוללי הציטוטים פחתה )בשונה מהטענה לעיל(.
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בגרף הבא נמדד ה CRT -לעומק גדול יותר ומתקבלת תמונה דומה לגבי תרומתם של מחוללי
הציטוטים .בעומק זה זוית השינוי של ה CRT -לכלל האוכלוסייה גדולה יותר וההבדל מהזוית בנטרול
מחוללי הציטוטים פחות משמעותי ,כך גם המרווח בניהם קטן יותר במרבית המקרים .עובדה זו
מתיישבת עם הממצא שנוכחותם ניכרת בעיקר בשכבות הראשונות .כמו כן חשוב לזכור כי תצפיות
רבות יותר לא היו ניתנות לחישוב עבור נטרול מחוללי הציטוטים בעומק זה כפי שניתן לראות בטבלה
שבנספח  1ולכן התמונה המתקבלת עבורם שמרנית יותר.
 CRTבנטרול מחוללי ציטוטים לעומק של  100חוזים )ממוצע יומי בכל חודש(

בגרפים הבאים ניתן לראות כי התוצאות היו דומות מאוד עבור הגדרות ה HFT -בהתאם לנתח שלהם
במסחר .ה HFT -לפי הגדרות א' ו -ב' תורמים משמעותית לעומק הספר ואילו  HFTלפי הגדרת BBK
לא מספק תרומה משמעותית.

42

 CRTבנטרול  HFTלעומק של  50חוזים )ממוצע יומי בכל חודש(
הגדרת BBK

 CRTבנטרול  HFTלעומק של  100חוזים )ממוצע יומי בכל חודש(
הגדרת BBK
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התרומה לנזילות בחלוקת התקופה לרמות שונות של תחושת בטחון המשקיעים )סנטימנט(
ונזילות
כאמור ,קיימת טענה כי פעילות שחקני האלגוריתמים מתבצעת בעיקר כאשר הנזילות גבוהה ולא
כאשר השוק נמצא במצבי משבר ולכן תרומתה במצבי שוק כאלה פחותה .בכדי לבחון את הטענה,
ניסינו לבודד מצבי שוק שונים.
הבדיקה התבצעה ע"י חלוקה של ימי הפעילות לארבע רמות לפי המשתנים הבאים :רמת ביטחון
המשקיעים )כפי שעולה ממדד ה ,(VIX-מרווח ה Bid-Ask -ונפח המסחר .לאחר מכן בדקנו את ה-
 CRTהממוצע עבור הימים המתאימים לכל רמה.
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חלוקה ראשונה נעשתה עבור מדד ה ,VIX-TA -מדד הפחד לשוק הישראלי ,כפי שהוא מפורסם ע"י
מכללת קריית אונו .למדד זה בוצעה חלוקה לפי ההגדרות של יוצריו למידת הפחד בשוק .מרמת פחד
נמוכה ) (1ועד לרמת פאניקה ) .(4בתקופה הנבחנת לא הופיעה רמה של פאניקה ולכן נוספה בדיקה
עבור ספטמבר  2008שקיבלה את הספרה  .4כמו כן בכדי שיהיה ניתן להשוות בין התקופות
)מבחינת נפח הפעילות( מוצגת כאן ההשוואה עבור עומק של  0.3%מהמחזור.
בגרף הבא ניתן לראות שככל שרמת הפחדבשוק עולה ,כך עולה פעילותם של מחוללי הציטוטים.
לעומת זאת בספטמבר  2008ההבדל בין ה CRT -של כלל האוכלוסייה לבין זה שבנטרול מחוללי
הציטוטים הרבה פחות משמעותי ) ביחס לרמה מתחת אך לא כל כך ביחס לרמה הנמוכה ביותר(
ועשוי להעיד על כך שתרומתם פחותה בתקופות של פאניקה .חשוב לזכור שבתקופה זו היו גם פחות
חשבונות שפעלו כמחוללי ציטוטים וייתכן כי עיקר ההבדל נובע מעובדה זו )אמנם נפח הפעילות
שלהם לא היה שונה משמעותית מ 2013 -כפי שניתן לראות בגרפים שבתחילת הפרק(.

22

חלוקה זו מאפשרת השוואה בין הרמות השונות אך עשוייה להיות מוטה בשל הבדלים בהשפעה על הנזילות
הנובעים מנפח הפעילות של מחוללי הציטוטים בתקופות שונות )אמנם לרוב הרמות השונות כללו תצפיות
מתקופות שונות(.

44

 CRTבנטרול מחוללי ציטוטים לעומק של  0.3%מהמחזור בחלוקה לרמות לפי מדד הVIX -

חלוקה שנייה נעשתה עבור מרווח  Bid-Askלפי רבעונים .גם כאן ניתן לראות כי תרומתם הולכת
וגדלה ככל שהמרווח גדול יותר אך בתקופות בהן המרווח קיצוני תרומתם פחתה )גם כאן ,ביחס
לרמה שמתחת אך לא ביחס למרווח הקטן ביותר( .עובדה זו מתיישבת עם כך שמצד אחד ,הגידול
במרווח צפוי להגדיל את הרווח מניצולו ולכן מגביר את פעילותם ותרומתם לנזילות .אך מצד שני,
כאשר המרווח גדול מאד ,כלומר במצבים של נזילות נמוכה מאוד ,יכולתם להפיק רווחים בסיכון נתון
קטנה ולכן נוכחותם ותרומתם לנזילות פוחתת .בנוסף ,ניתן להבחין שבין כל הרבעונים אין הבדל
ניכר ב CRT -של כלל האוכלוסייה ,ראייה נוספת לכך שבשכבה הראשונה נמצאים בעיקר מחוללי
הציטוטים.
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 CRTבנטרול מחוללי ציטוטים לעומק של  50חוזים בחלוקה לרבעונים לפי מרווח Bid-Ask

אותה הבדיקה עבור  100חוזים הניבה תוצאות דומות.
החלוקה השלישית בוצעה עבור נפח המסחר בנטרול פעילותם של מחוללי הציטוטים )נטרלנו אותם
מהנפח בכדי לא לקבל תוצאות מוטות לתקופות בהן הם לקחו חלק גדול יותר במסחר( גם היא לפי
רבעונים .ניתן להבחין כי שני הרבעונים הנמוכים יותר מצביעים על תרומה גדולה יותר מאשר השניים
הגבוהים ומכך עולה כי תרומתם גדולה יותר ככל שנפח המסחר קטן .יש לסייג עובדה זו בכך
שלמעשה כאשר הנפח בלעדיהם גדול יותר ,נוכחותם של יתר השחקנים גדולה יותר ולכן צפוי כי
תרומתם תפחת .בכל זאת הנתון מספק אינדיקצייה נוספת בניסיון להבין את תרומתם במצבים
שונים .נתון מעניין נוסף הוא שבין שני הרבעונים הגבוהים ה CRT -לכלל האוכלוסייה עלה במעט
)בניגוד למגמה בין יתר הרבעונים( ,תוצאה זו יכולה לחזק את העובדה כי נפח גבוה לא בהכרח מעיד
על נזילות גבוהה.
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 CRTבנטרול מחוללי ציטוטים לעומק של  50חוזים בחלוקה לרבעונים לפי מחזור המסחר בלעדיהם

אותה הבדיקה שבוצעה עבור  100חוזים הניבה תוצאות דומות אך קיימת הדרגתיות ברורה יותר בין
הרבעונים הן עבור כלל האוכלוסייה והן בנטרול מחוללי הציטוטים .תוצאות אלה דווקה מדגישות את
הקשר בין נפח המסחר לנזילות .בנוסף לכך ההבדל בפער שבין כלל האוכלוסייה לנטרול אינו מובהק
ומציג קשר פחות ברור בין תרומתם לנזילות לבין נפח מסחר נמוך בעומקים אלה.
 CRTבנטרול מחוללי ציטוטים לעומק של  100חוזים בחלוקה לרבעונים לפי מחזור המסחר בלעדיהם
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כל התוצאות לעיל נותנות תמונה דומה .נראה כי ,תרומתם של מחוללי הציטוטים לרוב גדולה יותר
בתקופות בהן הנזילות נמוכה יותר או תחושת ביטחון המשקיעים )הסנטימנט( מתערער ,אך במצבי
קיצון תרומתם עשוייה דווקא לפחות.
במידה מסויימת תוצאות אלה נוגדות את הטענה כי סוחרי האלגוריתמים תורמים פחות כאשר
הנזילות בשוק נמוכה )מלבד התוצאה למצבי קיצון( אך יש לזכור כי הטענה מכוונת יותר לאירועים
נקודתיים בהם יש ירידת נזילות פתאומית ולאו דווקא באופן רוחבי על פני ימים שלמים.
בכל מקרה ,מתבצעת בימים אלו עבודה סטטיסטית מקיפה הנדרשת בכדי לקבוע באופן ברור יותר
לעניין טענות אלה.
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יתר השווקים
בשלב זה בוצעה בדיקה ראשונית בלבד של פעילות  HFTביתר השווקים בבורסה בישראל.
בכדי להתאים את אופי ההגדרות לכל השווקים שונתה הדרישה של מספר חוזים מינימאלי לדרישה
של מספר פקודות מינימאלי ,כמו כן בשווקים אלה אין דרישה להרשמה כמחולל ציטוטים .יתר
הדרישות והחלוקה להגדרות נותרו בעינן.
יש להדגיש כי נתונים ראשוניים אלה אינם סופיים ומהווים הערכה בלבד .עבודה מקיפה יותר על
שווקים אלה מתבצעת בימים אלו במחלקה.
טבלה המסכמת את הממצאים מצורפת בנספח .3
להלן הממצאים העיקריים:
 .1נוכחותם של סוחרי ה HFT -במרבית השווקים הייתה נמוכה מזו שנרשמה בשוק המעו"ף
ובלטה בעיקר בשוק האג"ח הקונצרני )הפעילות לפי הגדרה ב' היוותה כ 19%-27% -מנפח
המסחר בממוצע יומי לכל שנה בשנים  (2013 -2011ובתעודות הסל ).(32%-41%
 .2נוכחות בולטת מאוד בכל השווקים כאשר בוחנים את חלקם ממספר הפקודות ובמיוחד
מהפקודות בשכבה הראשונה .כך למשל בת"א  25הנתח מנפח המסחר של הגדרה ב' היה
כ 14% -בממוצע בשנת ) 2013עד יוני( ואילו הנתח ממספר הפקודות היה כ) 73% -וכ-
 76%מהפקודות בשכבה הראשונה( .פער זה היה גדול אף יותר בת"א ,75-שם חלקם מנפח
המסחר היה  4.4%בשנת  2012אך חלקם ממספר הפקודות בשכבה הראשונה היה
.91.7%
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אסדרה בעולם
מפקחים ובורסות ברחבי העולם עוסקים בלימוד התהליכים המלווים את המסחר האלגוריתמי .הצורך
בהתייחסות אסדרתית שתאזן בין תופעות לוואי שליליות פוטנציאליות ויצירת עלויות חדשות הכרוכים
ב HFT -ו ,AT-לבין הרצון לשמר את שוק ה HFT -ויתרונותיו ,הוא מורכב ודורש מציאת איזונים
אסדרתיים מתאימים.
קיימים קולות הקוראים להימנע ככל הניתן מאסדרה חדשה ,עד אשר יהיה ברור לגמרי מהם הכשלים
הפוטנציאלים והסיבות להם .החשש הוא שבאסדרה ללא ניסיון ומחקר מספיק העלות תעלה על
תועלת .במערכת הפוליטית בארה"ב הקריאה להגביל אסדרה בתחום המסחר האלגוריתמי נשמעת
באופן לא פחות ברור מתוכניות ליישם אסדרה נוספת על התחום .יו"ר הוועדה לשירותים פיננסים
בבית הנבחרים האמריקאי ,פרנק ברני ,לצד חבר ועדה נוסף ,ספנסר בחוס ,פנו במכתב ישיר לראש
ה SEC-וביקשו ממנה להימנע ככל הניתן מאסדרה חדשה בתחום כל עוד אין מידע וודאי לגבי
השלכותיה:
"As neither the SEC nor the CFTC have been able to precisely explain the [Flash
Crash], regulators and policymakers alike should exercise caution when labeling the
events of that day as the "Flash Crash" as it presumes that so-called flash orders
"were the culprit. Before assigning blame to algorithmic or "high-frequency trading
firms, the SEC should seek to understand the importance of liquidity providers that
now operate in our markets [. . .]" Barney and Spencer (2010).23
גם באירופה ,כמו בארה"ב ,קיימים קולות הקוראים להיזהר מאסדרה שטרם נבדקה .במסמך של
הבורסה הגרמנית ,בהתייחסות לאותו אירוע עליו כתבו הנבחרים האמריקאיים" ,נפילת הבזק"
) ,(Flash Crashקיימת מסקנה דומה אך מטיעונים שונים .הכותבים טוענים שזה לא יהיה אחראי
ליישם אסדרה על בסיס מקרים בארה"ב בעוד השווקים באירופה ,המתוכננים באופן שונה ,מעולם לא
סבלו מאירועים דומים:

23

 Barney Frank & Spencer Bachus,במכתב פתוח ליו"ר ה ,SEC-ה 24-לאוגוסט .2010

Available at:
http://www.futuresindustry.org/ptg/downloads/08-24-10_STB_ltr_to_Shapiro.pdf,
Accessed at July 29th, 2013.
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"In Europe, where a more flexible best execution regime [. . .] had been in existence
for two decades, no market quality problems related to HFT have been documented
so far. Therefore, a European approach to the subject matter is required and Europe
should be cautious in addressing and fixing a problem that exists in a different market
structure, hence potentially creating risks for European market efficiency and market
quality" Gomber et al. (2011)
 טוען שדרושה אסדרה מקיפה שתסדיר את תחום, זוכה פרס נובל כלכלה פול קרוגמן,בניגוד גמור
: בו הוא רואה חסר כל תועלת לחברהHFT-ה
"It's hard to imagine a better illustration [for "social uselessness"] than high frequency
trading. The stock market is supposed to allocate capital to its most productive uses,
for example by helping companies with good ideas raise money. But it’s hard to see
how traders who place their orders one-thirtieth of a second faster than anyone else
do anything to improve that social function. [ . . .]
What should be done? [. . .] it really should be accompanied by much broader
regulation of financial practices" Krugman 2009

לאורך תהליך גיבוש האסדרה הקיימת הועלו מספר הצעות אשר נכון להיום לא התקבלו ע"י אף גורם
, ניתן לזהות מגמה של תוכניות מרחיקות לכת לשינויי חקיקה או פיקוח שהסתיימו.מפקח או ממשלתי
: אנחנו נמנה כאן מספר מהם. בשינויים מינוריים בלבד,לאחר בדיקות
חיוב רישום אלגוריתמים באופן אינדיבידואלי
 הבריטי הייתה לחייב רישום וביקורת שלFSA- וע"י גורמים בMiFID II-הצעה שהועלתה בטיוטה של ה
 הצעה זו ירדה מן הפרק עקב העלות האדירה בשעות.כל אלגוריתם שנעשה בו שימוש לצורך מסחר
 בדיקה ובחינה של קוד התוכנה של כל,עבודה של כוח אדם מיומן שיידרש עבור המפקח להבנה
.(CFTC Working Group 3 2012, Foresight 2012) אלגוריתם
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הטלת חובות ציטוט
בטיוטה של  MIFID IIהועלתה ההצעה לחייב סוחרי  HFTבאותה חובה אשר מוטלת על עושי שוק
רשמיים .כלומר ,החובה לצטט מחירים באופן רציף לאורך המסחר .הצעה זאת ספגה ביקורת קשה
עקב כך שהיא מטילה על סוחרי  HFTאת החובה לצטט ללא שהיא מעניקה להם בו זמנית את זכויות
היתר והתגמולים שמוענקים לעושי שוק מסורתיים תמורת קבלת חובה זו ).(AFMA 2011
קביעת זמן מנוחה מינימלי לפקודות
וועדת הכלכלה של האיחוד האירופי דנה בהצעה לחייב זמן מנוחה מינימלי לפקודות בו לא ניתן יהיה
לבטלן .הצעה זו זכתה לביקורת קשה מאחר והיא תפגע קשות בפעילות עשיית שוק ותפלה לרעה
סוחרים אשר מספקים נזילות על פני סוחרים אחרים אשר דורשים נזילות ).(Foresight 2012

האסדרה הקיימת בעולם כיום לא תמיד פונה ישירות לסוחרים באמצעות אלגוריתמים .הסדרים כמו
מנתקי זרם ,בקרות ניהול סיכונים והתמודדות עם מניפולציות היו קיימות גם בטרם הופיע המסחר
האלגוריתמי .האסדרות החדשות התאימו את האסדרה למציאות הנוכחית.
ההצעות שהתקבלו ומקובלות על חלקים נרחבים משוק ההון הגלובלי הן:
 .1מידע:
באופן גורף ,האסדרה הנפוצה ביותר ,על פני כל הגופים המפוקחים )מתווכחים פיננסים וזירות
מסחר( הוא החובה לאסוף מידע .הגופים הפעילים במסחר נדרשים לאסוף נתונים לגבי הפעילות
המבוצעת על ידי השחקנים השונים ולשמור את המידע לתקופה הקבועה בחוק .לגופים המפקחים יש
סמכות לקבל את המידע .לשם דוגמא ESMA :האירופאית דורשת מחברות השקעה ובורסות לשמור
מידע לתקופה של חמש שנים על מנת לאפשר למפקחים בדיקה של פעילותם .בארה"ב ,רכשה ה-
 SECמערכת הנקראת  MIDASשפותחה ע"י אחת מחברות ה .HFT -המערכת נועדה לעקוב אחר מידע
מהשוק בזמן אמת ולאגור אותו והיא למעשה מציידת את הרגולטור באותם כלים בהם משתמשות
חברות ה.HFT -
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 .2בקרות ניהול סיכונים:
האסדרה בעולם שמה דגש על בקרות למסחר .האסדרה מטילה אחריות על גורמים המספקים גישה
למסחר עבור סוחרים )כמו ברוקר דילר( ומחייבת אותם לפקח באופן רציף על השחקנים המשתמשים
בחשבונות שלהם למסחר.
בקרות ניהול הסיכונים של המתווכים כוללים מניעת הזרמה של פקודות חשודות )פקודות החורגות
מספי הון שנקבעו מראש עבור הלקוח ,פקודות החשודות בניסיון לבצע מניפולציה ,חריגות סיכונים
ורגולציה(; איסוף ושמירת מידע לגבי הפעילות בשוק; בדיקה שוטפת של הביצועים; בדיקת הלקוחות
והטלת סייגים על לקוחות בעלי הגבלות כלשהן; ביצוע בקרות לנהלי הביקורת עצמם כל תקופה
נתונה.
הפיקוח גם קובע כללים שונים לגבי כשירות בעלי תפקידים  ,ולמי מותרת הגישה למערכות המסחר.
באופן כללי ,האסדרה בעולם מנסה למנוע מצבים של גישה למסחר ללא בדיקה משמעותית
באמצעות בקרות טרום המסחר .ארצות הברית בעלת אסדרה דומה לשאר העולם ומטילה אחריות
על המתווכים לבצע בקרות למסחר .אולם ,בארצות הברית ,תחת  Rule 15c3-5של ה ,SEC-רשאים
המתווכים לבצע בדיקת נאותות ) (Due Diligenceללקוח ,ולאפשר לו שליטה על הבקרות השונות
במקום המתווך .המתווך עדיין אחראי לנהל רישום ולנהל מערכת של ניהול בקרות סיכונים.
 .3איפיון:
הגופים המפוקחים צריכים להזדהות במידע והם פועלים באמצעות באמצעות אלגוריתמים .לדוגמא,
החוק הגרמני קובע שהבורסות תחת פיקוחו חיבות לקבוע כללים לזיהוי פקודות המבוצעות באמצעות
אלגוריתמים )(Flagging
 .4מנתקי זרם – Circuit Breakers
החשש מכשל של אחד האלגוריתם במסחר הביא את המפקחים לקבוע כללים לגבי הפעלת מנתקי
הזרם בבורסות השונות במקרה של תנודתיות חריגה בשוק .הפרמטרים של הכללים כוללים מספר
אלמנטים כמו רמת רמות הסף להפסקת המסחר )טריגרים( תחת מצבים שונים ,מדד הייחוס לקביעת
רמות הסף ,אורך הזמן בו מופעלת עצירת המסחר ותהליך קביעת המדדים.
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מנתקי הזרם היו קיימים גם טרם הופעת ה ,HFT-אך מהירות ה HFT-הביאה לצורך בשינויים שיתנו
מהנה לדינמיות בענף .לדוגמא בארצות הברית הופחתו רמות עצירת המסחר הראשונות מ 10%-ל-
 7%כדי לתת מהנה מוקדם יותר לבעיות המתעוררות; המדד הקובע שונה מהדאו ג'ונס לS&P 500-
שהוא מדד בעל פיזור גדול יותר; מן הצד השני ,קוצר זמן עצירת המסחר ל 15-דקות בלבד.
 .5תנודתיות חריגה במניות – :Limit Up/Limit Down
הפיקוח מעוניין במנגנונים המונעים סטיות חריפות בשערי המניות גם במניות ספיציפיות ולא רק
בשוק כולו .מנגנון זה מאפשר דחיית פקודות חריגות המייצגות סטיה במחיר המניה בהתאם לרצועת
מחיר מסויימת .כך המימוש מתחלק לשניים :החלק הראשון הוא מניעת מסחר בשערים החורגים
מרצועת המחיר ,והחלק השני הוא הפסקת המסחר במניה.
בארצות הברית ,המערכת בנויה לכלל שוק ה 24NMS-ולא רק בזירת מסחר יחידה .קיימת מערכת
אחידה ) (Processorשמכיל את נתוני כל זירות המסחר ואף מסמן ברגע שההצעות הטובות ביותר
) (NBOיוצאות מרצועת המחיר.בהודו ,מוגדרים גם מסנני-דמה למקרה בו לא מוגדרות רצועות מחיר
מוסדרות.
 .6מניעת מניפולציות:
ה HFT-מסוגל לסייע בביצוע מניפולציות במסחר אותם פרטנו בפרק "יתרונות וחסרונות של ."HFT
האסדרה בעולם מנסה להתמודד עם נושא זה בצורות שונות .איסוף המידע שתיארנו בסעיף 1
ובקרות המסחר שתיארנו בסעיף  3צריכים לשמש גם ככלי לזיהוי ומניעה של מניפולציות במסחר.
לדוגמא ESMA :האירופאית הטילה אחריות על המתווכים ופלטפורמות המסחר לזהות פעילות
חשודה במניפולציה .הרשות האירופאית קבעה כללים שמחייבים את הגופים המפוקחים להעסיק
כוח אדם מיומן ,כללים לביקורות וסקירות ,ניטור פעילויות וכדומה למטרה זו.

National Market System 24

54

בורסות וזירות מסחר באירופה וארה"ב
בנוסף על האסדרה הממשלתית החלו בורסות וזירות מסחר בארה"ב ובאירופה באסדרה פרטית של
המסחר האלגוריתמי .אסדרה זו בא לרוב לידי ביטוי ברישום  HFTוקביעת יחס פקודות לעסקאות.
רישום  HFTע"י בורסות ו זירות המסחר הוא אינו מוגדר באופן מדוייק לאוכלוסיית ה  ,HFTמאחר והוא
לרוב כולל בתוכו גם  ATאו מבוסס על מדדים טכניים חלקיים .מלבד הרישום לעיתים ניתנים גם תנאי
מסחר מעט שונים .כך לדוגמא  Deutsche Borseמעניקה הנחה בעלויות לחשבונות מסחר הנרשמים
כמחוללי ציטוטים .באופן דומה מבצעת בורסת  CMEרישום של חשבונות המתחברים דרך הגישה
"תחת חסות" ).(Sponsered Access
קביעת יחס פקודות לעסקאות נועדה להבטיח את יציבות המערכת של זירת המסחר ולמנוע עומס על
שרת המסחר .לכן מספר רב של זירות מסחר ,כגון ה NASDAQ ,CME GROUP-וDeutsche Borse-
קבעו רף מסוג זה ) .(NASDAQ, 2012), (CME Group, 2013), (Deutsche Borse ,2012הרף מדויק
משתנה מזירה לזירה ולעיתים משתנה לאורך זמן בתוך אותה הזירה .כך לדוגמא קבעה בורסת
) DIRECT EDGEבורסה הממוקמת בניו ג'רסי( רף מסוים אך ביטלה אותו לאחר מספר חודשים.25

האסדרה בישראל
בישראל אומצה האסדרה המקובלת במרבית שווקי ההון המתקדמים בעולם הנוגעת לפעילות ה –
המסחר האלגוריתמי .26ראוי לציין שלא כל האסדרה מכוונת ישירות למסחר האלגוריתמי ובחלקה,
כמו ממתני תנודות ,היו קיימים גם טרם הופעת המסחר האלגוריתמי .למרות זאת ,קיום המסחר
האלגוריתמי נותן להם חשיבות חדשה ונוספת.27
להלן הכללים הרלוונטים לפעילות  ATבכלל ו  HFTבפרט:

 25ההוראה המקורית Direct Edge Trading Notice #12-18,
ביטול ההוראה .Direct Edge Trading Notice #12-33
 26האסדרה היום מתבצעת דרך החלטות והנחיות הבורסה ונוגעת במספר תחומים.
 27בנוסף לאסדרה ספציפית ישנם גורמים נוספים המשפיעים על נוכחות ואופן פעילותם של שחקני אלגוריתמים
)ובתוכם  (HFTבבורסה בישראל .עמלות מינימום ,גישה למסחר ,כללי החברות בבורסה וכו' ,משפיעים על
פעילות השחקנים וככאלה ,בכיול נכון ,יכולים לתרום לאיזון בין טיפוח יתרונות התחום ומזעור חסרונותיו.
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רישום ואישור – מחוללי ציטוטים

28

נדרשים לקבל אישור לפעולתם מטעם הבורסה .בזמן

המסחר מחוללי הציטוטים מזהים עצמם עבור מערכות המסחר של הבורסה.


ניתוק – לחבר הבורסה שמעביר פקודות באמצעות מחוללי ציטוטים צריכה להיות יכולת
לנתק את הפעילות בכל רגע נתון .המטרה היא למנוע מאלגוריתם ל'צאת משליטה' ולגרום
לנזקים לשוק ההון באמצעות ניתוקו.



יחס פקודות  -חוזים – הבורסה מגבילה מחוללי ציטוטים ביחס בין הפקודות )כולל פקודות
שבוטלו( שניתנו לבין ביצועים בפועל של רכישת אופציות או חוזים .במידה וקיימת חריגה
מהמגבלה ,מחוללי הציטוטים יכולים להידרש לתשלום נוסף.



כמות מקסימלית – מחוללי הציטוטים מוגבלים בכמות הפקודות שהם יכולים לשגר עבור נכס
מסוים .גם כאן חריגה מהסף העליון יכולה לגרור תשלום נוסף.



מנתקי זרם בת"א  – 25הבורסה ,קבעה כללים למניעת תנודות חריפות בת"א  .25כאמור,
ממתני התנודות היו קיימים גם בעבר אך חשיבותם עלתה עם הופעת ה .HFT-במסגרת
ההנחיות מתבצעות הפסקות מסחר באורך אקראי משתנה בהתאם לפרמטרים שונים כגון:
שלב המסחר ,התנודה הרלוונטית ,מספר הפסקות מסחר קודמות והחלטות מנכ"ל ויו"ר
הבורסה.



ממתן תנודות במניות ) – (Limit Up/Limit Downהבורסה ,באמצעות ה"מדריך למסחר"
מנסה למנוע תנודות חריפות בני"ע הנסחרים .המטרה של ההנחיה היא למנוע התפשטות
של תנודתיות מנייר אחד לאחרים .אופן ההתמודדות משתנה בהתאם לנסיבות בין ניירות
שונים ,מועדים שונים )כמו יום האקס( ושלבי מסחר שונים .הבורסה יכולה להעביר נייר
ממסחר בשלב הרציף למסחר רב צדדי למספר דקות ,לדחות את מעבר הנייר למסחר
הרציף או לעכב את סגירת מסחר הנעילה .במקרה הכללי הבורסה מנטרת אם תנודות
המחיר בנייר מסויים עתידות לעבור סף שנקבע מראש .במקרה כזה ,הבורסה מעבירה את
הנייר למסחר בשיטת מכרז לפרק זמן רנדומלי ובכך מאפשר לסוחרים להתאים את עצמם
למצב החדש )אם על ידי ביטול פקודות ,ניתוק אלגוריתם או הזרמת פקודות חדשות( ובכך
למתן את התנודה בשער הנייר.

28

הגדרה לפי החלק השלישי לתקנון ,פרק ג' )5ב :(.מחוללי ציטוטים – "תוכנה באמצעותה ניתן לשלוח
למערכות המסחר בבורסה מספר רב של פקודות ,תוך פרק זמן קצר ,על-פי אלגוריתם שנקבע בתוכנה".
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"גישה עירומה") – (Naked Accessהמסחר בבורסה מתבצע כיום באמצעות חברי הבורסה
על פי כללי התקנון .על חברי הבורסה נקבעו כללי מסחר שמונעים מהם לתת שירות "גישה
עירומה" ללקוחות .בעניין זה ראה המלצות דו"ח הבינים של הועדה לשכלול המסחר ועידוד
הנזילות בורסה.

כאמור ,האסדרה בתחום המסחר האלגוריתמי בעולם עודנה בחיתוליה ועוד צפויה להשתנות
במהירות בהתאם להתפתחויות טכנולוגיות ואחרות .האסדרה בישראל פועלת בצורה דומה,
ומתאימה עצמה לנסיבות המשתנות .לכן ,למרות שכיום האסדרה בישראל נמצאת ביישור קו עם
מרבית העולם ,עדיין מתבצעת למידה ושינויים בהתאם לנסיבות באופן רציף.

29

 29במסגרת למידה זו נבחנה הסוגיה בוועדה לשכלול המסחר ולעידוד הנזילות בבורסה .המלצותיה בעלות
השפעה על המסחר האלגוריתמי הן במישרים והן בעקיפין .המלצות הביניים של הועדה כוונו מצד אחד לשיפור
בקרות המסחר של המסחר האלגוריתמי ומן הצד השני ,הן מנסות לשמר את התעשייה ואף לעודד את
יתרונותיה )במישרין או בעקיפין( באמצעות מספר המלצות ובניהן :הורדת עמלות המינימום לביצוע עסקאות,
כינון מעמדים שונים לחברי בורסה ובכללם גישה ישירה לסוחרים לחשבון העצמי תחת בקרות שונות ובהתאם
לסוג החיבור ,בניית מאגר השאלות ,שיפור קווי התקשורת ,ושקיפות המידע בספר .המלצות הוועדה הסופיות
יתכן ויציעו שינויים נוספים.
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סיכום
תחום המסחר האלגוריתמי צמח באופן משמעותי בשנים האחרונות הן בעולם והן בישראל .אולם,
המסחר האלגוריתמי בשוק הישראלי עדין רחוק ,הן בהיקפו והן ברמת התחכום שלו ,מזה הקיים כיום
בשווקים המערביים המובילים.
המסמך סקר תחומים רבים בהם מסחר אלגוריתמי תורם לקיום שוק יעיל ,לנזילות ,לתמחור נכון ,ואף
להוגנות וליציבות בשוק .אולם ,במצבים מסויימים הוא עשוי גם לפגוע בהם .על כן ,קיימת חשיבות
לשמר את היתרונות של המסחר האלגוריתמי בכל אסדרה עתידית לצד הצורך לעקוב אחר
ההתפתחויות בתחום ולמזער סיכונים פוטנציאלים.
בבדיקת פעילות שוק אופציות המעו"ף בישראל מצאנו שפעילות האלגוריתמים מהווה חלק ניכר
מהמסחר .היקף פעילותם של מחוללי הציטוטים הרשומים בבורסה הגיעה לשיא בשנת  2011כאשר
הם לקחו צד בכ 40% -ממספר החוזים .מאז פעילותם התמתנה ובשנת  2013הם לקחו חלק צד בכ-
 25%ממספר החוזים .היקף פעילות זה הוא נמוך ביחס לשווקי ההון המתקדמים בעולם המערבי.
לעומת זאת ,חלקם של סוחרי האלגוריתמים ממספר הפקודות כפול ואף יותר מכך ,כאשר מסתכלים
על הפקודות שנכנסו לשכבה הראשונה.
בדומה לממצאי מרבית המחקרים האמפיריים שנעשו בעולם ,גם בישראל נמצאה תרומה משמעותית
של סוחרי האלגוריתמים לנזילות .עוד נמצא כי בשוק המקומי סוחרי האלגוריתמים תורמים אף יותר
במצבים של נזילות מועטה ובמידה פחותה גם בתקופות משבר.
ההגדרה של מסחר אלגוריתמי מכיל בתוכו סוגים שונים של פעילויות ,בניהם  EAו) HFT -ויש
המבחינים גם בין  HFTל .(Low-latency -ההבחנה בין סוגים אלה חשובה הן מהיבט הבנה וניתור
התפתחות התעשייה והן מהיבט אסדרתה .כמקובל בספרות ,איפיינו את פעילות ה HFT -באמצעות
מספר מדדים כגון :מספר חוזים ביום ,מהירות שליחת הפקודות שלהם וגודל הפוזיציה בה הם
נמצאים בסיומו של יום מסחר .השימוש בהגדרה הקיימת בספרות לאיפיון סוחרי  HFTבבורסות
המובילות בעולם )הגדרת  (BBKעל הפעילות בישראל העלה כי פעילותם של סוחרים העונים להגדרה
זו בשוק המקומי קטנה והשפעתם על המסחר אינה משמעותית .מכאן שפעילות זו בישראל מאופיינת
בהיקף חוזים נמוך יותר וביחס גדול יותר בין פוזיציית סוף יום להיקף המסחר היומי .לאור זאת,
הקלנו את ההגדרות בניסיון להתאימן למאפייני השוק הישראלי .מרבית פעילותם של מחוללי
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הציטוטים בשוק המעו"ף נכנסת תחת הגדרות מקלות אלו .בבדיקה ראשונית על יתר השווקים
בישראל עלה כי במרביתם נתח הפעילות שנכנסה תחת הגדרות אלה קטן יותר ובלט בעיקר בשוק
האג"ח הקונצרני ותעודות הסל.
כאמור ,כיום המסחר האלגוריתמי בישראל עודנו רחוק מזה הקיים בשווקים המערביים הגדולים.
העובדה שקיימות בישראל חברות חדשניות רבות הפעילות בתחום זה מחוץ לגבולות ישראל ,יחד עם
התבגרות התעשייה בעולם והחיפוש אחר רווחיות בשווקים חדשים ,עשויים להוביל להגברת פעילות
המסחר האלגוריתמי בשוק המקומי בעתיד.
בקרב המפקחים בעולם קיימת ההכרה כי יש להימנע מביצוע אסדרה מרחיבה בתחום בטרם הצטבר
מספיק ידע וניסיון ,מתוך חשש מפגיעה בתעשייה וביתרונותיה לשוק .האסדרה בעולם מתמקדת
בצורך בזיהוי שחקני האלגורימים ובשמירת מידע אליהם על מנת לאפשר למידה של התחום ולאתר
בעיות או מניפולציות במסחר .היא שואפת לזהות בצורה מדויקת את גורמי האחריות לבקרות ניהול
המסחר כדי לגרום לשחקנים בשוק לבנות מערכות שימנעו נזקים לכלל השוק .בנוסף ,היא פועלת
לחיזוק המערכות הקיימות ,כמו מנתקי זרם ומניעת תנודתיות ,על מנת לתת מענה למהירות המסחר
האלגוריתמי.
האסדרה הנוגעת לפעילות האלגוריתמים הקיימת בישראל דומה לזו המקובלת במרבית שווקי ההון
המתקדמים בעולם .אסדרה זו כוללת בעיקרה חובות רישום ,חובות בקרה של חברי הבורסה,
מערכות ניתוק ,ממתני תנודות והגבלות על יחס פקודות-חוזים ועל כמות הפקודות.
האסדרה בתחום המסחר האלגוריתמי עודנה בחיתוליה ועוד צפויה להשתנות בהתאם הן
להתפתחויות טכנולוגיות והתפתחויות בתעשייה והן בהתאם לידע שנצבר באקדמיה ובקרב
המפקחים .מכיוון שהמסחר האלגוריתמי הוא תחום מורכב ועתיר טכנולוגיה ,חשוב שיהיה בידי
המפקחים את המשאבים והיכולות לנטר ולפקח באופן יעיל המתמודד עם היכולות של המפוקח.
נראה כי ,המסחר האלגוריטמי ותחום ה HFT-מעלים גם סוגיות ערכיות ומשפטיות מורכבות .מאז
ומעולם היו פערים בין משקיעים שונים ביכולת הניתוח והתגובה למידע חדש ,אך נשאלת השאלה
האם כניסתם של שחקנים אלה ודפוסי פעולתם אינה בגדר שבירת "חוקי המשחק"  .אין בידינו
תשובה חד משמעית לסוגיה זו כמו לסוגיות נוספות שעולות בנושא .הסביבה העסקית ,האקדמית,
הציבור והמחוקק צריכים לנהל דיון ,כיצד לנהוג בסוגיות ערכיות אלו בעתיד.
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נספחים:

נספח  – 1אחוז הימים בהם לא היה ניתן לחשב CRT
הטבלה בעמוד הבא מרכזת את אחוז הימים בהם לא היה די עומק בספר 30בכדי לבצע את הבדיקה.
הטבלה מציגה ממוצע שנתי של נתון זה ומכילה גם  CRTבממוצע שנתי ואת מספר החשבונות
הממוצע שנדגמו לכל קבוצה.
השוואה בין כלל האוכלוסייה לבין נטרול מחוללי הציטוטים והגדרות א' ו -ב' מראה כי לאחר הנטרול,
אחוז הימים שבו לא היה עומק מספק היה גדול בהרבה .אי לכך הפערים של ה CRT -בין החישוב
לכלל האוכלוסייה לבין הנטרולים מציגים נתון שמרני יותר מהפערים בפועל ומצביעים על תרומה
קטנה יותר של שחקני האלגוריתמים מתרומתם בפועל )שהרי אם היה ניתן להכניס את התצפיות
הללו מרווח ה CRT -הממוצע בנטרול היה גדול יותר(.

) 30בסה"כ נדגמו  602ימים(
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שנה

עומק )מס' חוזים(

50

2011

100

50

2012

100

50

2013

100

קבוצה מנוטרלת

אחוז הימים ללא עומק

 CRTממוצע

כלל האוכלוסייה

2.5%

4.5

מחוללי ציטוטים

18.9%

19.9

80.3

קבוצת ביקורת

4.5%

6.1

80.3

הגדרת BBK

2.5%

5.1

9.4

הגדרה ב'

18.0%

19.4

37.9

הגדרה א'

13.9%

16.0

19.4

כלל האוכלוסייה

22.5%

19.4

מחוללי ציטוטים

48.4%

42.9

80.3

קבוצת ביקורת

34.0%

27.1

80.3

הגדרת BBK

23.8%

21.2

9.4

הגדרה ב'

47.1%

43.1

37.9

הגדרה א'

42.6%

38.6

19.4

כלל האוכלוסייה

0.4%

4.5

מחוללי ציטוטים

13.5%

15.2

73.1

קבוצת ביקורת

3.3%

6.0

73.1

הגדרת BBK

0.4%

4.7

4.5

הגדרה ב'

12.7%

14.6

33.2

הגדרה א'

8.6%

12.5

20.6

כלל האוכלוסייה

20.8%

17.3

מחוללי ציטוטים

41.6%

38.2

73.1

קבוצת ביקורת

28.2%

23.5

73.1

הגדרת BBK

21.2%

18.7

4.5

הגדרה ב'

40.0%

40.0

33.2

הגדרה א'

38.4%

37.3

20.6

כלל האוכלוסייה

1.8%

4.4

מחוללי ציטוטים

7.1%

10.6

67.1

קבוצת ביקורת

3.5%

5.7

67.1

הגדרת BBK

1.8%

5.3

2.3

הגדרה ב'

7.1%

10.7

29.4

הגדרה א'

5.3%

9.5

19.8

כלל האוכלוסייה

14.2%

11.5

מחוללי ציטוטים

31.9%

22.2

67.1

קבוצת ביקורת

17.7%

14.7

67.1

הגדרת BBK

14.2%

15.3

2.3

הגדרה ב'

31.0%

27.7

29.4

הגדרה א'

30.1%

25.9

19.8
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מספר חשבונות ממוצע

נספח  – 2מהירות הזרמת פקודה וביטולה
הגרף הבא מתאר את התפלגות החשבונות שהזרימו יותר מ 60-פקודות בדקה לפי הזמן המינימלי
שלקח להם בין הכנסת פקודה לביטולה ובחלוקה לתקופות שונות .ניתוח זה מאפשר לבחון את
מהירות השידור של סוחרי ה.HFT -
ערך של  0מאיות הינו למעשה זמן של פחות ממאית השנייה ,אלפיות השנייה אינן מוצגות בשל יכולת
ההבחנה של שעון הבורסה )ראה טבלה בהמשך(.
התקופות מחולקות באופן הבא :התקופה שבין  ,01.03.2008-31.8.2012מחצית השנה הראשונה
של תקופה זו ומחצית השנה האחרונה של תקופה זו .כך ניתן להבחין במאפיינים הכלליים ובשינוי
שהתרחש בארבע השנים הללו.
בגרף ניתן לראות כי מרבית הסוחרים הללו מסוגלים להזרים פקודה ולבטלה תוך פחות מ 40 -מאיות
השנייה וכי חלק ניכר מהם יכולים לעשות זאת תוך פחות ממאית השנייה .בנוסף ניתן לראות כי
יכולתם עלתה באופן ניכר במהלך תקופה זו.
התפלגות הזמן המינימאלי בין הכנסת פקודה וביטולה בקרב חשבונות ששידרו יותר מ 60 -פקודות בדקה
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: לפי בורסות,יכולת ההבחנה במהירות הפקודות
Name of Exchange
Time Stamp Resolution
Nasdaq
Nanoseconds
NYSE Euronext
Milliseconds
Tokyo SE group
Milliseconds
Microseconds, can record in
BATS
nanoseconds
Chi-X euro
Microseconds
Hong Kong Exchange
Microseconds
Osla Borso
Microseconds
Warsaw SE
Microseconds
Australian Securities
Exchange
Centisecond
Taiwan Stock Exchange
Milliseconds
Tel Aviv Stock Exchange
Centisecond
. רנ"ע, המחלקה הכלכלית:מקור
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נספח  – 3נוכחות בשווקים נוספים
הטבלה להלן מסכמת את הממצאים הראשוניים על נוכחותם של סוחרי  HFTלפי ההגדרות השונות
)כפי שהוגדרו בפרק מגמות בישראל( בשווקים שונים.
הנתונים מוצגים לפי ממוצע יומי לכל שנה.

הגדרה ב'
סוג נייר

שנה
אחוז מנפח
המסחר

אחוז ממספר
הפקודות

אחוז מהפקודות
בשכבה ראשונה

אחוז מנפח
המסחר

אחוז ממספר
הפקודות

אחוז מהפקודות
בשכבה ראשונה

אחוז מנפח
המסחר

אחוז ממספר
הפקודות

12.1%
14.9%
14.4%
2.7%

58.1%
66.9%
73.4%
71.9%

63.1%
71.1%
76.0%
77.6%

4.1%
6.7%
5.5%
1.4%

32.0%
48.7%
51.7%
61.1%

28.8%
51.8%
59.6%
66.5%

0.5%
0.8%
1.1%
0.1%

18.3%
24.1%
26.8%
26.7%

7.5%
18.6%
29.3%
20.5%

2012

4.4%
6.6%
26.6%
19.6%
18.9%
19.8%

87.6%
84.2%
90.8%
88.7%
92.3%
87.7%

91.7%
89.0%
92.6%
90.1%
93.9%
77.2%

2.4%
1.9%
7.8%
7.8%
8.9%
4.9%

79.4%
66.1%
73.1%
77.9%
77.3%
25.3%

85.0%
78.5%
81.1%
80.4%
81.6%
34.2%

0.2%
0.3%
1.3%
1.2%
1.7%
0.1%

37.5%
25.9%
17.0%
13.5%
12.6%
2.8%

38.7%
38.0%
15.7%
13.8%
17.8%
4.5%

2012

13.0%
11.1%

90.5%
90.5%

87.5%
88.2%

4.8%
5.1%

72.2%
78.9%

72.8%
82.9%

0.2%
0.7%

3.7%
13.0%

4.8%
17.4%

61.2%
35.2%
72.2%
36.6%
67.1%
31.8%
58.9%
40.9%
73.0%
41.2%
67.5%
39.8%
* עד סוף יוני 2013

63.1%
68.9%
64.0%
58.0%
75.2%
71.5%

16.6%
11.3%
8.1%
7.9%
9.6%
11.5%

16.7%
15.6%
12.8%
11.1%
21.8%
25.0%

19.3%
15.5%
12.1%
16.4%
33.2%
34.9%

0.2%
0.1%
0.1%
0.3%
1.3%
0.0%

0.4%
0.4%
0.4%
1.7%
8.2%
0.2%

0.6%
0.4%
0.3%
2.8%
11.4%
0.2%

2012
*2013
2011

ת"א 75

2013
2011
תל-בונד
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2012
2013
2011

אג"ח
ממשלתיות

2013
2011
תעודות סל
מניות

2012
2013
2011

תעודות סל
אג"ח

הגדרה א'

אחוז מהפקודות
בשכבה ראשונה

2011
ת"א 25

הגדרת BBK

2012
2013
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