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1 Αποτίμηση Παραγώγων

Σε αυτές τις σημειώσεις δίνουμε συνοπτικά τα βασικά μαθηματικά προβλήματα τα οποία μελετώνται σε ένα μάθημα

Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (δείτε [1] για περισσότερες λεπτομέρειες).

1.1 Δίκαιη τιμή πώλησης δικαιωμάτων μέσω του διωνυμικού μοντέλου

Ορισμός 1 ΄Ενα συμβόλαιο μεταξύ δυο μερών (μεταξύ τράπεζας και ιδιώτη, μεταξύ επενδυτικών εταιριών

κ.τ.λ.) θα ονομάζεται παράγωγο όταν η αξία του συνδέεται με ένα υποκείμενο αγαθό (π.χ. μετοχή εταιρίας,

πετρέλαιο κ.τ.λ.) Ο πωλητής (writer) του παραγώγου είναι υποχρεωμένος έναντι του αγοραστή (holder) ο οποίος
έχει το δικαίωμα να εξασκήσει σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές στο [0, T ]. Αν ο αγοραστής εξασκήσει το
δικαίωμα στο χρόνο ek τότε ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το ποσό Xek . Το ποσό Xn σε κάθε

χρονική στιγμή ονομάζεται απολαβή και είναι συνάρτηση της αξίας του υποκείμενου αγαθού. Αν ο αγοραστής

μπορεί να εξασκήσει μόνο στην λήξη του συμβολαίου τότε το συμβόλαιο αυτό λέμε ότι είναι Ευρωπαϊκού τύπου. Αν

ο αγοραστής μπορεί να εξασκήσει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή τότε το συμβόλαιο αυτό ονομάζεται Αμερικανικού

τύπου. Αν μπορεί να το εξασκήσει σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές μέσα στο χρονικό διάστημα [0, T ]
ονομάζεται Bermudan.

΄Εστω ένα παράγωγο με χρόνο λήξης T . Διαμερίζουμε το χρονικό διάστημα σε υποδιαστήματα μήκους δ > 0
έτσι ώστε Nδ = T για κάποιο N ∈ N. Αν r̂ είναι το ετήσιο επιτόκιο ανατοκισμού της χωρίς ρίσκο επένδυσης
τότε θεωρούμε το ισοδύναμο επιτόκιο r συνεχούς ανατοκισμού, δηλαδή είναι τέτοιο ώστε er = 1 + r̂. Αρα 1
Ευρώ σε κάθε χρονική περίοδο δ τοκιζόμενο γίνεται erδ.
Συμβολίζουμε με X ένα οποιοδήποτε παράγωγο και με Xn την απολαβή του την χρονική στιγμή n. Υπο-

θέτουμε ότι ο κάτοχος του παραγώγου έχει δικαίωμα να το εξασκήσει κατά τις χρονικές στιγμές e0 < e1 <
· · · < em = T όπου e0 > 0, δηλαδή δεν έχει δικαίωμα να το εξασκήσει στην χρονική στιγμή 0. Οι υπόλοιπες
χρονικές στιγμές κατά τις οποίες δεν έχει δικαίωμα εξάσκησης συμβολίζονται με 0 = k0 < k1 < · · · < kl < T .
Το παράγωγο X μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου, δηλαδή η απολαβή του μπορεί να εξαρτάται από όλες τις
τιμές της μετοχής στο συγκεκριμένο μονοπάτι.

Μας ενδιαφέρει να δώσουμε ένα λογικό ορισμό για την δίκαιη τιμή πώλησης ενός τέτοιου παραγώγου. ΄Ενας

συνηθισμένος τρόπος που υπάρχει στην βιβλιογραφία είναι εφαρμόζοντας no arbitrage τεχνικές (π.χ. [5]) οπότε
σε αυτή την περίπτωση υπολογίζουμε την λεγόμενη arbitrage free τιμή του συμβολαίου. Σκοπός μας εδώ
είναι να δώσουμε ένα λογικό ορισμό της δίκαιης τιμής πώλησης αλλά και τις συνθήκες στις οποίες μπορεί να

γίνει αυτό, χρησιμοποιώντας απλά μαθηματικά εργαλεία αλλά όχι no arbitrage τεχνικές. Το σκεπτικό που θα
ακολουθήσουμε στηρίζεται στα λεγόμενα αντισταθμιστικά χαρτοφυλάκια, δηλαδή στην κατασκευή χαρτοφυλακίου

προκαθορισμένης αξίας με ενδιάμεσες απαιτήσεις (δείτε [1]).

Ορισμός 2 Λέμε ότι το χαρτοφυλάκιο (ak, bk) αντισταθμίζει το παράγωγο X αν Ven ≥ Xen , για n =
0, · · · ,m. Λέμε ότι το αντισταθμιστικό χαρτοφυλάκιο (ak, bk) είναι αποδεκτό από τον πωλητή αν αντισταθμίζει
το παράγωγο χωρίς να χρειάζεται να προσθέτει κατά την διάρκεια του συμβολαίου επιπλέον χρήματα αλλά να

αφήνει το περιθώριο για κατανάλωση συγκεκριμένου ποσού. Τέλος ένα αποδεκτό από τον πωλητή χαρτοφυλάκιο

θα ονομάζεται τίμιο αν ο αγοραστής μπορεί να εξασκήσει κατάλληλα έτσι ώστε η απολαβή του να είναι ακριβώς

ίση με την αξία του χαρτοφυλακίου και επιπλέον η συνολική κατανάλωση να είναι μηδενική, δηλαδή να υπάρχει

κάποιος χρόνος en έτσι ώστε Ven = Xen και ταυτόχρονα
∑en

k=1 ck = 0.
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Είναι εύκολο να δούμε ότι ένα αποδεκτό αντισταθμιστικό χαρτοφυλάκιο για το παράγωγο X με πιθανή
κατανάλωση είναι το επόμενο,

VN = XN

για n = 0, · · · , N − 1 θέτουμε

Vn =

{
max{Xej , e

−rδ(qV u
ej+1 + (1− q)V d

ej+1) όταν n = ej , για κάποιο j = 0, · · · ,m− 1

e−rδ(qV u
ki+1 + (1− q)V d

ki+1), όταν n = ki για κάποιο i = 0, · · · , l

an =
V u
n+1 − V d

n+1

(u− d)Sn
,

bn =
V d
n+1u− V u

n+1d

(u− d)erδ
,

cn =

{
max{Xen − e−rδ(qV u

en+1 + (1− q)V d
en+1), 0}, όταν n = ej , για κάποιο j = 0, · · · ,m− 1

0, όταν n = ki για κάποιο i = 0, · · · , l

Η σχέση που συνδέει τα παραπάνω είναι Vn = anSn+bn+cn για n = 0, · · · , N−1 ενώ VN = XN . Παρατηρήστε

ότι ο αγοραστής ενδέχεται να μην εξασκήσει το δικαίωμα σε κάποια χρονική στιγμή en για την οποία ισχύει
Ven = Xen > e−rδ(qV u

en+1 + (1 − q)V d
en+1). Αυτό σημαίνει ότι ο πωλητής μπορεί να καταναλώσει το ποσό cn.

Η αξία του χαρτοφυλακίου Vn όπως δίνεται παραπάνω είναι μετά την κατανάλωση του ποσού
∑n−1

k=1 ck.

Παρατήρηση 1 Ονομάζουμε το παραπάνω χαρτοφυλάκιο θεμελιώδες και το συμβολίζουμε με (aX , bX).

Θα αποδείξουμε παρακάτω ότι το θεμελιώδες χαρτοφυλάκιο είναι πάντοτε τίμιο. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε

ως δίκαιη τιμή πώλησης την αρχική τιμή του θεμελιώδες χαρτοφυλακίου διότι ο πωλητής θα μπορεί να αποπλη-

ρώσει τον αγοραστή σε κάθε περίπτωση. Μια εύλογη όμως ερώτηση είναι η εξής: μήπως υπάρχει άλλο αποδεκτό

αντισταθμιστικό χαρτοφυλάκιο με μικρότερη αρχική αξία; Αν υπάρχει τότε ο πωλητής μπορεί να καλυφθεί με
λιγότερα χρήματα. Παρακάτω θα εξετάσουμε ακριβώς αυτό το ερώτημα και θα δώσουμε τις ικανές και αναγκαίες

συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούμε να ορίσουμε την δίκαιη τιμή πώλησης.

Θεώρημα 1 Το ποσό V = e−rδ
(
qV u

n+1+(1−q)V d
n+1

)
είναι ίσο με την ελάχιστη δυνατή αξία του χαρτοφυλακίου

την χρονική στιγμή n έτσι ώστε οι αξίες του την χρονική στιγμή n+ 1 να είναι τουλάχιστον ίσες με V u
n+1 και

V d
n+1 αν και μόνο αν d ≤ erδ ≤ u.

Απόδειξη. Η Vn είναι η αξία του χαρτοφυλακίου την χρονική στιγμή n το οποίο αποτελείται από an το πλήθος
μετοχές και bn ποσό σε επένδυση χωρίς ρίσκο, δηλαδή Vn = anSn + bn. Οι αξίες του χαρτοφυλακίου, την
χρονική στιγμή n+ 1, θα είναι anuSn + bne

rδ
και andSn + bne

rδ
. Σχηματίζουμε το σύστημα των εξισώσεων

anuSn + bne
rδ = V u

n+1

andSn + bne
rδ = V d

n+1

Λύνοντας το σύστημα με αγνώστους τα an, bn προκύπτει ότι

an =
V u
n+1 − V d

n+1

(u− d)Sn
, bn =

V d
n+1u− V u

n+1d

(u− d)erδ

Παρατηρήστε ότι το σύστημα αυτό έχει πάντοτε λύση και ότι είναι μοναδική (δείτε την ορίζουσα του συστήματος).

Με απλούς υπολογισμούς, αντικαθιστώντας τα an, bn, προκύπτει ότι

Vn = e−rδ
(
qV u

n+1 + (1− q)V d
n+1

)
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Δηλαδή, αν την χρονική στιγμή n+ 1 οι αξίες του χαρτοφυλακίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες με V u
n+1 και

V d
n+1, τότε με το ποσό e

−rδ
(
qV u

n+1 + (1− q)V d
n+1

)
μπορούμε να κατασκευάσουμε κατάλληλο χαρτοφυλάκιο για

να έχουμε τις ζητούμενες τελικές αξίες.

• (Ευθύ) ΄Εστω ότι d ≤ erδ ≤ u. Θα αποδείξουμε ότι το ποσό Vn = e−rδ
(
qV u

n+1 + (1 − q)V d
n+1

)
είναι

το ελάχιστο δυνατό έτσι ώστε το χαρτοφυλάκιο να έχει αξίες την χρονική στιγμή n τουλάχιστον ίσες με V u
n+1

και V d
n+1. ΄Εστω ότι υπάρχουν ε > 0 και ε1, ε2 ≥ 0 τέτοια ώστε με το ποσό Vn − ε να μπορούμε να βρούμε

κατάλληλα a′, b′ με Vn − ε = a′Sn + b′ και a′uSn + b′erδ = V u
n+1 + ε1, a

′dSn + b′erδ = V d
n+1 + ε2.

Λύνοντας τις εξισώσεις με αγνώστους τα a′, b′ προκύπτει ότι

a′ = an +
ε1 − ε2

(u− d)Sn︸ ︷︷ ︸
V1

b′ = bn +
ε2u− ε1d
(u− d)erδ︸ ︷︷ ︸

V2

Θα πρέπει να ισχύει επίσης ότι

Vn − ε = a′Sn + b′ = anSn + bn + V1Sn + V2 = Vn + V1Sn + V2

Αντικαθιστώντας τα V1 και V2 προκύπτει η ισότητα

ε1(e
rδ − d) + ε2(u− erδ)

(u− d)erδ
= −ε (1)

Η ισότητα αυτή μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο αν erδ /∈ [d, u] οπότε οδηγούμαστε σε άτοπο.

• (Αντίστροφο) Υποθέτουμε ότι το ποσό e−rδ
(
qV u

n+1 + (1 − q)V d
n+1

)
είναι το ελάχιστο δυνατό όπως το

περιγράψαμε παραπάνω. Θα αποδείξουμε ότι υποχρεωτικά ισχύει η ανισότητα d ≤ erδ ≤ u. ΄Εστω ότι δεν ισχύει
και ας υποθέσουμε ότι erδ < d. Τότε, για οποιοδήποτε ε > 0 διαλέγουμε ε2 = 0 και ε1 = ε (u−d)e

rδ

d−erδ και επομένως

τα a′, b′ όπως κατασκευάστηκαν παραπάνω οδηγούν στις ζητούμενες τελικές αξίες οπότε οδηγούμαστε σε άτοπο

με την υπόθεση ότι το ποσό e−rδ
(
qV u

n+1+(1−q)V d
n+1

)
είναι το ελάχιστο δυνατό. Παρόμοια και στην περίπτωση

που u < erδ.

Παρατήρηση 2 Στην περίπτωση που δεν ισχύει η ανισότητα d ≤ erδ ≤ u τότε παρατηρούμε ότι με οποιοδήποτε
ποσό V0 ∈ R στον χρόνο n (δηλαδή ακόμη και αρνητικό) μπορούμε να κατασκευάσουμε χαρτοφυλάκιο με αξίες
στον χρόνο n+ 1 τουλάχιστον ίσες με V u

n+1 και V
d
n+1.

Ορισμός 3 Συμβολίζουμε με RX το υποσύνολο του R το οποίο περιέχει τις σημερινές αξίες όλων των αποδε-
κτών από τον πωλητή χαρτοφυλακίων που αντισταθμίζουν το παράγωγο X, δηλαδή τις τιμές V

(ak,bk)
0 όπου (ak, bk)

οποιοδήποτε αποδεκτό από τον πωλητή αντισταθμιστικό χαρτοφυλάκιο του X.

Σημειώστε ότι το RX είναι μη κενό αφού περιέχει το ποσό V
(aX ,bX)
0 .

Πόρισμα 1 Ισχύει ότι d ≤ erδ ≤ u ανν το σύνολο RX είναι κάτω φραγμένο. Στην περίπτωση που το RX είναι
κάτω φραγμένο τότε το κάτω φράγμα του είναι το V

(aX ,bX)
0 .

Απόδειξη. ΄Εχουμε υποθέσει ότι ο αγοραστής δεν μπορεί να εξασκήσει στον χρόνο 0 άρα V0 = e−rδ(qV u
1 +

(1− q)V d
1 ).
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• (Ευθύ) ΄Εστω ότι d ≤ erδ ≤ u. Τότε εφαρμόζοντας επανειλημμένα το θεώρημα 1 για n = N − 1, · · · , 0
προκύπτει ότι το RX είναι κάτω φραγμένο και μάλιστα το κάτω φράγμα του είναι το ποσό V

(aX ,bX)
0 .

• (Αντίστροφο) ΄Εστω ότι το σύνολο RX είναι κάτω φραγμένο. Θα αποδείξουμε ότι ισχύει η ανισότητα
d ≤ erδ ≤ u. Αν δεν ισχύει τότε από το θεώρημα 1 προκύπτει ότι το RX δεν είναι κάτω φραγμένο διότι έχουμε
υποθέσει ότι ο αγοραστής δεν μπορεί να εξασκήσει στον χρόνο 0 και επομένως με οποιοδήποτε ποσό (ακόμη
και αρνητικό) μπορούμε να κατασκευάσουμε κατάλληλο αντισταθμιστικό χαρτοφυλάκιο. Δηλαδή έχουμε άτοπο

με την αρχική μας υπόθεση.

Στην περίπτωση που το RX είναι κάτω φραγμένο τότε ικανοποιείται η ανισότητα d ≤ erδ ≤ u οπότε το κάτω
φράγμα του είναι το ποσό V

(aX ,bX)
0 .

Ορισμός 4 (Δίκαιη Τιμή Πώλησης Συμβολαίου) Αν d ≤ erδ ≤ u τότε η V (aX ,bX)
0 ορίζεται να είναι η δίκαιη

τιμή πώλησης του παραγώγου X.

Σημειώστε ότι στην περίπτωση όπου erδ /∈ [d, u] δεν μπορούμε να ορίσουμε την δίκαιη τιμή πώλησης του
παραγώγου X με κανένα τρόπο διότι μπορούμε να κατασκευάσουμε αποδεκτό αντισταθμιστικό χαρτοφυλάκιο με
οσοδήποτε μικρή αρχική αξία.

Παρατήρηση 3 Αν d = erδ τότε με το ποσό e−rδ
(
qV u

n+1 + (1 − q)V d
n+1

)
, θέτοντας ε = ε2 = 0, μπορούμε

να κατασκευάσουμε χαρτοφυλάκιο με τελικές αξίες V u
n+1 + ε1 και V

d
n+1 για οποιοδήποτε ε1. Δηλαδή, ενώ δεν

μπορούμε με μικρότερο ποσό να έχουμε τις ζητούμενες τελικές αξίες μπορούμε με το ποσό αυτό να έχουμε

μεγαλύτερη αξία στην περίπτωση που η μετοχή ανέβει. Παρόμοια και στην περίπτωση που u = erδ. Δηλαδή
σε αυτές τις δυο περιπτώσεις υπάρχει μονοπάτι (της τιμής της μετοχής) στο οποίο ο αγοραστής δεν μπορεί να

εξασκήσει κατάλληλα έτσι ώστε να μην περισσέψουν χρήματα στο αντισταθμιστικό χαρτοφυλάκιο και άρα το

χαρτοφυλάκιο δεν είναι τίμιο.

Θεώρημα 2 Το θεμελιώδες χαρτοφυλάκιο (aX , bX) είναι πάντοτε τίμιο. Στο διωνυμικό μοντέλο ισχύει ότι

d < erδ < u ανν το σύνολο RX είναι κάτω φραγμένο (στην περίπτωση αυτή το ελάχιστο είναι το ποσό V
(aX .bX)
0 )

και ταυτόχρονα με το ποσό V
(aX .bX)
0 δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε αποδεκτό χαρτοφυλάκιο το οποίο να μην

είναι τίμιο.

Απόδειξη. Σημειώστε ότι Vek ≥ Xek για κάθε k = 0, · · · ,m. Θα αποδείξουμε ότι το θεμελιώδες αντισταθ-
μιστικό χαρτοφυλάκιο είναι τίμιο αποδεικνύοντας ότι, σε κάθε πιθανό μονοπάτι της μετοχής, υπάρχει κάποιο

j = 0, · · · ,m (το οποίο εξαρτάται από το συγκεκριμένο μονοπάτι) τέτοιο ώστε Vej = Xej και
∑ej

i=0 ci = 0.
Συμβολίζουμε με

j = min{k ∈ {0, · · · ,m} : Vek = Xek}

Από την κατασκευή του θεμελιώδους αντισταθμιστικού χαρτοφυλακίου έχουμε ότι VN = XN οπότε ej ≤ N . Για
το j αυτό προφανώς ισχύει ότι Vej = Xej και ότι cn = 0 για n = 0, · · · , ej αφού σε όλους τους προηγούμενους
χρόνους είτε δεν μπορεί ο αγοραστής να εξασκήσει είτε Vn > Xn. Επομένως υπάρχει πάντοτε κάποιο j ∈
{0, · · · ,m} τέτοιο ώστε Vej = Xej και

∑ej
i=0 ci = 0.

• ΄Εστω d < erδ < u. Από το Πόρισμα 1 προκύπτει ότι το RX είναι κάτω φραγμένο και το ελάχιστο είναι το

ποσό V
(aX ,bX)
0 . Επιπλέον, από την απόδειξη του θεωρήματος 1 προκύπτει ότι ε = ε1 = ε2 επομένως με το ποσό

V
(aX ,bX)
0 δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε αποδεκτό χαρτοφυλάκιο το οποίο να μην είναι τίμιο.

• ΄Εστω ότι το RX είναι κάτω φραγμένο, σε αυτή την περίπτωση το ελάχιστο θα είναι το ποσό V (aX ,bX)
0 ,

και υποθέτουμε ότι με το ποσό αυτό δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε αποδεκτό χαρτοφυλάκιο το οποίο να μην

είναι τίμιο. Από το Πόρισμα 1 έχουμε την ανισότητα d ≤ erδ ≤ u. ΄Εστω ότι d = erδ ή ότι u = erδ. Τότε από

την Παρατήρηση 3 προκύπτει ότι με το ποσό V
(aX ,bX)
0 μπορούμε να κατασκευάσουμε αποδεκτό χαρτοφυλάκιο το

οποίο δεν είναι τίμιο επομένως έχουμε άτοπο. Δηλαδή υποχρεωτικά οι ανισότητες είναι αυστηρές.
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Συχνά στην βιβλιογραφία ο χρόνος ej όπως ορίσθηκε στην παραπάνω απόδειξη, δηλαδή η πρώτη φορά που
η αξία του χαρτοφυλακίου είναι ίση με την απολαβή και ταυτόχρονα ο κάτοχος του συμβολαίου έχει δικαίωμα

εξάσκησης, ονομάζεται βέλτιστος χρόνος εξάσκησης. Αυτό δεν έχει να κάνει με το βέλτιστο κέρδος του

αγοραστή αλλά με το ότι εξασκώντας σε αυτή την χρονική στιγμή δεν περισσεύουν χρήματα στο αντισταθμιστικό

χαρτοφυλάκιο. Για τον ιδανικό χρόνο εξάσκησης, όσον αφορά τον αγοραστή, δείτε για παράδειγμα το [1].

Παρατήρηση 4 Ο ορισμός της δίκαιης τιμής πώλησης όπως ορίσθηκε παραπάνω είναι ανεξάρτητος από την

δυνατότητα ο αγοραστής του συμβολαίου να κατασκευάσει αντίθετο ή παρόμοιο χαρτοφυλάκιο και είναι καλά ορι-

σμένος ακόμη και στις περιπτώσεις όπου d = erδ ή u = erδ. Παρατηρήστε ότι καθώς το δ → 0 η δίκαιη τιμή
αλλάζει. Παρακάτω, κάνοντας ακόμη μια υπόθεση, θα αποδείξουμε ότι συγκλίνει. Η παραπάνω οπτική είναι ιδια-

ίτερα απλή συγκρινόμενη με την αντίστοιχη πιθανοθεωρητική προσέγγιση. Στην περίπτωση των Αμερικανικών

συμβολαίων μάλιστα θα λέγαμε ότι η πιθανοθεωρητική προσέγγιση είναι «απαγορευτική» από την άποψη της

μαθηματικής πολυπλοκότητας (δείτε για παράδειγμα το [2], Θεώρημα 423).

1.2 Σύγκλιση του Διωνυμικού Μοντέλου στην εξίσωση των Black-Scholes

Προκειμένου να αποδείξουμε ότι η δίκαιη τιμή πώλησης ενός Ευρωπαϊκού δικαιώματος μέσω του διωνυμικού

μοντέλου συγκλίνει, θα υποθέσουμε ότι υπάρχει κάποιο σ > 0 τέτοιο ώστε u = eσ
√
δ
και d = e−σ

√
δ
. Σημειώστε

ότι αυτό δεν ισχύει γενικά και μπορεί κάποιος να το εξακριβώσει λαμβάνοντας πραγματικά δεδομένα. Γενικά, στα

εφαρμοσμένα μαθηματικά, όπως στα χρηματοοικονομικά μαθηματικά, δυο είναι τα βασικά βήματα που κάνουμε.

Το πρώτο είναι να καταγράψουμε κάποιες υποθέσεις που αφορούν το φαινόμενο το οποίο μελετάμε και το δεύτερο

είναι, με βάση τις υποθέσεις αυτές, να καταγράψουμε και να αποδείξουμε διάφορες ιδιότητες του. Στο πρώτο

βήμα θα πρέπει να δικαιολογήσουμε (πειραματικά ή χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα) ότι οι υποθέσεις

που έχουμε κάνει είναι λογικές και ότι το φαινόμενο το οποίο μελετούμε σχεδόν τις ικανοποιεί. ΄Ομως, για

να είναι πλήρης η μελέτη μας, θα πρέπει να εξετάσουμε πως επιδρούν οι μικρές διαφορές στις υποθέσεις στα

τελικά συμπεράσματα. Διότι αν η επίδραση είναι μεγάλη τότε δεν θα έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα. Στην

προκειμένη περίπτωση, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει κάποιο σ > 0 τ.ω. u = eσ
√
δ
και d = e−σ

√
δ
, θα πρέπει να το

δικαιολογήσουμε με βάση πραγματικά δεδομένα της αγοράς. Θα δούμε ότι για μικρό δ τα πραγματικά δεδομένα
σχεδόν ικανοποιούν την υπόθεση αυτή. Αυτό το «σχεδόν» όμως μπορεί να καταστρέψει εντελώς την αξιοπιστία

των αποτελεσμάτων μας αν δεν μελετήσουμε την επίδραση του πάνω σε αυτά. Αν δηλαδή η πραγματικότητα

διαφέρει λίγο από τις υποθέσεις που κάνουμε και ταυτόχρονα τα μαθηματικά συμπεράσματα που έχουμε επίσης

διαφέρουν λίγο από τη πραγματικότητα τότε είμαστε σε καλό δρόμο. Για ποιο λόγο όμως κάνουμε μια τέτοια

υπόθεση; Ο λόγος είναι ότι μας διευκολύνει στους μαθηματικούς μας υπολογισμούς για αυτό το λόγο πολλές
φορές είμαστε υποχρεωμένοι να υποθέσουμε κάτι (το οποίο δεν θα θέλαμε) μόνο και μόνο επειδή τα μαθηματικά

μας θα γίνουν απλούστερα.
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V (t, S)

V (t + δ, dS)

V (t + δ, uS)

dS

uS

t = kδ t = kδ + δ

Σχήμα 1: Διωνυμικό δέντρο μιας περιόδου. Αν οι αξίες την χρονική στιγμή t = kδ + δ πρέπει να ίσες με
V (t + δ, uS) και V (t + δ, dS) τότε η ελάχιστη τιμή του χαρτοφυλακίου την χρονική στιγμή t = kδ είναι ίση

με V (t, S) = e−rδ
(
qV (t + δ, uS) + (1 − q)V (t + δ, dS)

)
όπου q = erδ−d

u−d όταν d ≤ erδ ≤ u. Σημειώστε ότι

V (t, S) = aS+ b όπου a είναι το πλήθος των μετοχών την χρονική στιγμή t και b το ποσό την χρονική στιγμή t
σε επένδυση χωρίς ρίσκο με επιτόκιο συνεχούς ανατοκισμού r. Σκοπός μας είναι να αποδείξουμε ότι η V (t, S; δ)
συγκλίνει καθώς δ → 0 σε μια συνάρτηση V (t, S) η οποία ικανοποιεί μια εξίσωση με μερικές παραγώγους
παραβολικού τύπου.

Θα χρησιμοποιήσουμε το θεώρημα Taylor στη συνάρτηση f(x) = ex αναπτύσσοντας γύρω από το μηδέν
(δηλαδή x0 = 0) και διαλέγοντας h = σ

√
δ.

Γράφουμε τότε

u = eσ
√
δ = 1 + σ

√
δ +

σ2

2
δ + o(δ),

d = e−σ
√
δ = 1− σ

√
δ +

σ2

2
δ + o(δ),

erδ = 1 + rδ + o(δ),

q =
erδ − d
u− d

= 1/2 +
1

2σ

(
r − σ2

2

)√
δ + o

(√
δ
)

όπου με o(δ) εννοούμε μια ποσότητα η οποία αν διαιρεθεί με το δ συγκλίνει στο μηδέν καθώς δ → 0.
Συμβολίζουμε με V (t, S) την αξία ενός Ευρωπαϊκού συμβολαίου την χρονική στιγμή t και όταν η τιμή της

μετοχής είναι S. Χρησιμοποιώντας το διωνυμικό μοντέλο έχουμε

V (t, S) = e−rδ
(
qV (t+ δ, uS) + (1− q)V (t+ δ, dS)

)
Συμβολίζοντας με

V = V (t, S), V u = V (t+ δ, uS), V d = V (t+ δ, dS)

και

JδV (t, S) = −erδV + qV u + (1− q)V d

έχουμε από το διωνυμικό μοντέλο ότι

JδV (t, S) = 0

Στο επόμενο θεώρημα θα χρησιμοποιήσουμε το θεώρημα Taylor για συναρτήσεις δυο μεταβλητών το οποίο
και διατυπώνουμε παρακάτω.
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Θεώρημα 3 ΄Εστω η συνάρτηση δυο μεταβλητών f(x, y) η οποία υποθέτουμε ότι έχει συνεχείς μερικές παρα-
γώγους μέχρι n+ 1 τάξης. Τότε ισχύει το εξής,

f(a+ h, b+ k)

= f(a, b) + (hDx + kDy)f(a, b) + · · ·+ 1

n!
(hDx + kDy)

nf(a, b)

+
1

(n+ 1)!
(hDx + kDy)

n+1f(a+ θh, b+ θk)

όπου θ ∈ (0, 1).

Σημειώστε ότι

(hDx + kDy)f(a, b) = h
∂f

∂x
(a, b) + k

∂f

∂y
(a, b) = hfx(a, b) + kfy(a, b)

Θεώρημα 4 Αν υποθέσουμε ότι η V (t, S) είναι αρκετά ομαλή τότε

0 = lim
δ→0+

JδV (t, S)

δ
= LBSV (t, S)

όπου

LBSV (t, S) = Vt(t, S) +
σ2S2

2
VSS(t, S) + rSVS(t, S)− rV (t, S)

και ονομάζεται τελεστής Black-Scholes. Επιπλέον, το πλήθος των μετοχών a(t, S) είναι ίσο με VS(t, S) την
χρονική στιγμή t και όταν η τιμή της μετοχής είναι ίση με S.

Απόδειξη. Διαλέγουμε h = δ και k = (u − 1)S, αναπτύσσουμε την V u
κατά Taylor γύρω από το (t, S) και

έπειτα αντικαθιστούμε τα u, d με τα αντίστοιχα αναπτύγματα τους. Παρόμοια για την V d
όπου εκεί διαλέγουμε

k = (d− 1)S. ΄Ετσι έχουμε

V u = V (t+ δ, uS) = V (t+ δ, S + (u− 1)S) = V + δVt + (u− 1)SVS +
1

2
(u− 1)2S2VSS + o(δ)

V d = V (t+ δ, dS) = V (t+ δ, S + (d− 1)S) = V + δVt + (d− 1)SVS +
1

2
(d− 1)2S2VSS + o(δ)

Παρατηρήστε ότι ο όρος

1

2
(δDt + (u− 1)SDS)2V =

1

2
(u− 1)2S2VSS + o(δ)

Οι υψηλότερης τάξης όροι
1
n!(δDt + (u− 1)SDS)nV για n ≥ 3 είναι τάξης o(δ). Παρόμοια και για την V d

.

΄Ομως

(u− 1)S = σS
√
δ + σ2Sδ + o(δ)

(d− 1)S = −σS
√
δ + σ2Sδ + o(δ)

Αρα

V u − V = σSVS
√
δ + LV δ + o(δ),

V d − V = −σSVS
√
δ + LV δ + o(δ)

όπου

LV = Vt +
σ2

2
SVS +

σ2S2

2
VSS
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Οπότε

0 = JδV (t, S) = −erδV + qV u + (1− q)V d

= −(1 + rδ + o(δ))V + qV u + (1− q)V d

= −(q + (1− q))V − rδV − o(δ)V + qV u + (1− q)V d

= q(V u − V ) + (1− q)(V d − V )− rδV − o(δ)V

Αντικαθιστώντας τα V u − V , V d − V και q με τα αναπτύγματα τους θα έχουμε τελικά

0 = JδV (t, S) = δLBSV + o(δ)

Διαιρώντας με δ και λαμβάνοντας το όριο καθώς δ → 0 προκύπτει ότι η συνάρτηση V (t, S) ικανοποιεί την
εξίσωση των Black-Scholes. Δηλαδή η αξία του συμβολαίου τη χρονική στιγμή t και όταν η τιμή της μετοχής
είναι ίση με S δίνεται από την παρακάτω μερική διαφορική εξίσωση

Vt(t, S) +
σ2S2

2
VSS(t, S) + rSVS(t, S)− rV (t, S) = 0 (2)

Το πλήθος των μετοχών a(t, S; δ) είναι ίσο με

a(t, S; δ) =
V (t+ δ, uS)− V (t+ δ, dS)

(u− d)S

Χρησιμοποιώντας τα αναπτύγματα Taylor όπως παραπάνω και λαμβάνοντας το όριο καθώς δ → 0 προκύπτει ότι

a(t, S; δ)→ VS(t, S) καθώς δ → 0

Αν συγκεκριμένα έχουμε ένα συμβόλαιο αγοράς τότε πρέπει επιπλέον να ικανοποιείται και μια τελική συνθήκη

η οποία είναι

V (T, S) = (S −K)+

όπου K είναι η τιμή εξάσκησης.

Παρατήρηση 5 Η περίπτωση των Αμερικανικών παραγώγων είναι μαθηματικά πιο περίπλοκη και παραπέμπου-

με στην εργασία [6].

1.3 Μετασχηματισμός της εξίσωσης στην εξίσωση θερμότητας

Θα δώσουμε στην συνέχεια τους κατάλληλους μετασχηματισμούς ούτως ώστε η εξίσωση αυτή να μετασχηματι-

σθεί στην εξίσωση θερμότητας. Θέτουμε

t = T − 2τ
σ2 , τ ∈ [0, σ

2

2 T ]

S = ex, x ∈ R

V (t, S) = v(τ, x), x ∈ R, τ ∈ [0, σ
2

2 T ]

Υπολογίζουμε τις μερικές παραγώγους της V και έχουμε, σημειώνοντας ότι V (t, S) = v
(
σ2

2 (T − t), lnS
)

Vt = −σ
2

2
vτ

Vs =
1

S
vx

VSS = − 1

S2
vx +

1

S2
vxx
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Τότε η αρχική διαφορική εξίσωση γίνεται, θέτοντας k = 2r
σ2 ,

vτ = vxx + (k − 1)vx − kv

έχοντας χρησιμοποιήσει το γεγονός ότι η V ικανοποιεί την 2.
Στην συνέχεια θέτουμε

v(τ, x) = eax+bτu(τ, x)

Αντικαθιστώντας την v στην παραπάνω εξίσωση προκύπτει η παρακάτω

bu+ uτ = a2u+ 2aux + uxx + (k − 1)(au+ ux)− ku

Προκειμένου να απλουστευθεί διαλέγουμε

a = −1

2
(k − 1), b = −1

4
(k + 1)2

Τελικά προκύπτει ότι η συνάρτηση V είναι λύση της 2 αν και μόνο αν η u(τ, x) ικανοποιεί την εξίσωση
θερμότητας

uτ = uxx, τ ∈ [0,
σ2

2
T ], x ∈ R

Στην περίπτωση όπου έχουμε μια τελική συνθήκη στην 2, όπως για παράδειγμα

V (T, S) = F (S), S > 0

όπου F (·) δοσμένη συνάρτηση, τότε η αντίστοιχη μετασχηματισμένη εξίσωση θερμότητας παίρνει την μορφή

uτ = uxx, τ ∈ [0, σ
2

2 T ], x ∈ R

u(0, x) = e
1
2
(k−1)xF (ex), x ∈ R

Συμβολίζοντας με f(x) = e
1
2
(k−1)xF (ex) έχουμε ότι το πρόβλημα αυτό έχει ως λύση την (δείτε το αντίστοιχο

εδάφιο στο [1]),

u(τ, x) =
1

2
√
τπ

∫ ∞
−∞

f(z)e−
(x−z)2

4τ dz, τ ∈ [0,
σ2

2
T ], x ∈ R (3)

1.4 Αξία Ευρωπαϊκού Συμβολαίου Αγοράς (Call Option)

Ας δούμε ποια είναι η αξία ενός Ευρωπαϊκού συμβολαίου αγοράς με βάση την συνάρτηση V (t, S) που έχουμε
υπολογίσει. Σε αυτή την περίπτωση η συνάρτηση F (x) = (x−K)+ όπου K είναι η τιμή εξάσκησης.
Θα υπολογίσουμε την συνάρτηση u(τ, x) από την σχέση 3 κάνοντας την αλλαγή μεταβλητής y = z−x√

2τ
.

΄Εχουμε ότι

u(τ, x) =
1

2
√
τπ

∫ ∞
−∞

f(z)e−
(x−z)2

4τ dz

=
1√
2π

∫ ∞
lnK−lnS√

2τ

e
1
2
(k+1)(x+y

√
2τ)e−

1
2
y2dy − K√

2π

∫ ∞
lnK−lnS√

2τ

e
1
2
(k−1)(x+y

√
2τ)e−

1
2
y2dy

όπου χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι f(x) = e
1
2
(k−1)x max{ex −K, 0}.
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Το πρώτο ολοκλήρωμα στην τελευταία σχέση γίνεται

1√
2π

∫ ∞
lnK−lnS√

2τ

e
1
2
(k+1)(x+y

√
2τ)e−

1
2
y2dy

=
e

1
2
(k+1)x

√
2π

∫ ∞
lnK−lnS√

2τ

e
1
4
(k+1)2τe−

1
2
(y− 1

2
(k+1)

√
2τ)2dy

=
e

1
2
(k+1)x+ 1

4
(k+1)2τ

√
2π

∫ ∞
lnK−lnS√

2τ
− 1

2
(k+1)

√
2τ
e−

1
2
ρ2dρ

= e
1
2
(k+1)x+ 1

4
(k+1)2τN(d1)

όπου

N(d) =
1√
2π

∫ d

−∞
e−

1
2
u2du

και

d1 =
lnS − lnK√

2τ
+

1

2
(k + 1)

√
2τ =

ln S
K + r(T − t) + 1

2σ
2(T − t)

σ
√
T − t

Παρόμοια έχουμε ότι

1√
2π

∫ ∞
lnK−lnS√

2τ

e
1
2
(k−1)(x+y

√
2τ)e−

1
2
y2dy = e

1
2
(k−1)x+ 1

4
(k−1)2τN(d2)

όπου

N(d) =
1√
2π

∫ d

−∞
e−

1
2
u2du και d2 =

ln S
K + r(T − t)− 1

2σ
2(T − t)

σ
√
T − t

΄Εχουμε χρησιμοποιήσει την σχέση

N(d) = 1−N(−d)

Πράγματι,

N(−d) =
1√
2π

∫ −d
−∞

e−
t2

2 dt

= 1− 1√
2π

∫ ∞
−d

e−
t2

2 dt

= 1−
∫ d

−∞
e−

u2

2 du (θέσαμε t = −u)

= 1−N(d)

Οπότε

V (t, S) = SN(d1)−Ke−r(T−t)N(d2)

Μπορούμε να συσχετίσουμε την V (t, S) με την συνάρτηση σφάλματος erf(x) και να πάρουμε το εξής

V (t, S) = S

(
1

2
+

1

2
erf

(
d1√

2

))
−Ke−r(T−t)

(
1

2
+

1

2
erf

(
d2√

2

))
(4)
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Η συσχέτιση αυτή προκύπτει εύκολα ως εξής

N(x) =
1√
2π

∫ x

−∞
e−

t2

2 dt

=
1√
2π

∫ x√
2

−∞
e−y

2
σ
√

2dy

=
1√
π

∫ x√
2

−∞
e−y

2
dy

=
1√
π

∫ 0

−∞
e−y

2
dy +

1√
π

∫ x√
2

0
e−y

2
dy

=
1

2
+

1

2
erf

(
x√
2

)
Στο [3] μπορείτε να κατεβάσετε ένα Excel αρχείο με το οποίο μπορείτε να κάνετε διάφορους χρηματοοικονομικούς
υπολογισμούς.

2 Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου

΄Εστω ότι θέλουμε να τοποθετήσουμε το ποσό V0 σε n το πλήθος μετοχές έτσι ώστε το χαρτοφυλάκιο να έχει
την μικρότερη δυνατή διακύμανση της απόδοσης με δεδομένη μέση απόδοση. Αν wiV0 είναι το ποσό που θα
πρέπει να επενδύσουμε στην κάθε μετοχή τότε θα πρέπει να επιλύσουμε το παρακάτω πρόβλημα βελτιστοποίησης

(δείτε το αντίστοιχο εδάφιο στο [1]),

min
w

wtΣw

δεδομένου ότι

wt ·m = m0

wt · 1 = 1

όπου wt = (w1, · · · , wn), Σ είναι ο πίνακας συνδιακυμάνσεων, mt = (m1, · · · ,mn) και 1t = (1, · · · , 1). Αν δεν
απαιτήσουμε τα wi να είναι μη αρνητικά τότε το παραπάνω πρόβλημα μπορεί εύκολα να επιλυθεί και η λύση του
είναι

w =
1

2
Σ−1[m 1]A−1

[
m0

1

]
όπου

A =

(
mtΣ−1m mtΣ−11
mtΣ−11 1tΣ−11

)
και

[m 1] =


m1 1
m2 1
.
.
.
.
.
.

mn 1


Μπορούμε να υπολογίσουμε την διακύμανση του χαρτοφυλακίου σε σχέση με την ζητούμενη μέση απόδοση

m0. Ισχύει ότι

σ2 =
A11 − 2A12m0 +A22m

2
0

|A|
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όπου A πίνακας 2× 2. Λύνοντας ως προς m0 θα προκύψουν δυο λύσεις και το γράφημα του m0 συναρτήσει της

διακύμανσης δίνεται στο σχήμα 2.

Σχήμα 2: Μπορούμε να σχεδιάσουμε την μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου συναρτήσει της διακύμανσης του

οπότε θα έχουμε το παραπάνω σχήμα. Τα χαρτοφυλάκια τα οποία βρίσκονται στο πάνω μέρος της καμπύλης

είναι χαρτοφυλάκια ελάχιστης διακύμανσης και ονομάζονται αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια ενώ η καμπύλη

ονομάζεται αποτελεσματική μεθόριος.

Επιπλέον μπορεί να αποδειχθεί το παρακάτω θεώρημα.

Θεώρημα 5 (Θεώρημα διαχωρισμού δυο κεφαλαίων) ΄Εστω x1 και x2 δυο χαρτοφυλάκια ελάχιστης δια-
κύμανσης με μέσες αποδόσεις m1 και m2 αντίστοιχα και τέτοιες ώστε m1 6= m2. Τότε

(i) κάθε χαρτοφυλάκιο x3 ελάχιστης διακύμανσης θα είναι γραμμικός συνδυασμός των χαρτοφυλακίων x1 και
x2.

(ii) κάθε χαρτοφυλάκιο x3 το οποίο είναι γραμμικός συνδυασμός των x1 και x2, δηλαδή x3 = ax1 + (1− a)x2,
είναι χαρτοφυλάκιο ελάχιστης διακύμανσης.

(iii) κάθε χαρτοφυλάκιο x3 τέτοιο ώστε x3 = ax1 + (1 − a)x2 όπου a ∈ [0, 1] και x1, x2 αποτελεσματικά
χαρτοφυλάκια είναι επίσης αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο.

Παρατήρηση 6 Λύνοντας το παραπάνω πρόβλημα βελτιστοποίησης ορισμένα από τα wi μπορεί να προκύψουν
αρνητικά. Αυτό σημαίνει ότι ο επενδυτής θα δανεισθεί πλήθος μετοχών της i μετοχής, θα τις πουλήσει στην
σημερινή τιμή της αγοράς αλλά θα είναι υποχρεωμένος να τις επιστρέψει στο μέλλον στον δανειστή του (short
selling). Η κίνηση αυτή μπορεί να έχει απεριόριστη ζημιά στον επενδυτή, αφού η αξία της μετοχής μπορεί
(θεωρητικά) να αυξηθεί απεριόριστα στο μέλλον ενώ ο επενδυτής θα είναι υποχρεωμένος να αγοράσει ακριβά τις

μετοχές τις οποίες δανείστηκε και πρέπει να επιστρέψει. Προκειμένου η πιθανή ζημιά του επενδυτή να είναι άνω

φραγμένη θα πρέπει να αγοράσει και ένα συμβόλαιο αγοράς (call option) ανά μετοχή προκειμένου να εξασφαλιστεί.
Τα δικαιώματα αγοράς και πώλησης έχουν κυρίως τον ρόλο της εξασφάλισης του επενδυτή. Παρόλα αυτά όμως

μπορεί κάποιος να τα χρησιμοποιήσει για λόγους κερδοσκοπίας ακριβώς όπως τις μετοχές, ειδικά όταν αυτά τα

συμβόλαια είναι διαπραγματεύσιμα στην χρηματιστηριακή αγορά. Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να αγοράσει

ένα συμβόλαιο αγοράς ή πώλησης με την προσδοκία ότι θα ανέβει η αξία του συμβολαίου και θα το πουλήσει

ακριβότερα, πριν την λήξη του προφανώς.

Στην συνέχεια περιγράφουμε την βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου απαιτώντας τα wi να είναι θετικά και υπο-
θέτοντας ότι το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από μικρό πλήθος μετοχών έτσι ώστε να είναι εφικτός ο υπολογισμός

ακόμη και στο χαρτί. Το αρχείο Excel στο οποίο γίνονται διάφοροι υπολογισμοί μπορείτε να το κατεβάσετε από
εδώ.
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2.1 Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου ελάχιστης διακύμανσης με τρεις μετοχές

΄Εστω ότι θέλουμε να επενδύσουμε το ποσό V0 σε τρεις μετοχές κατασκευάζοντας χαρτοφυλάκιο έτσι ώστε να
τοποθετήσουμε το ποσό w1V0 στην πρώτη μετοχή, το ποσό w2V0 στην δεύτερη μετοχή και το ποσό w3V0 στην
τρίτη μετοχή. Σκοπός μας είναι να υπολογίσουμε τα wi έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η διακύμανση της απόδοσης
του χαρτοφυλακίου έχοντας μια ζητούμενη μέση απόδοση m0. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε τις

μέσες τιμές των αποδόσεων των τριών μετοχών, έστω m1,m2,m3 καθώς και τον πίνακα των συνδιακυμάνσεων

σij . Τότε η διακύμανση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου είναι ως εξής

σ = f(w1, w2, w3) = w2
1σ1 + w2

2σ2 + w2
3σ3 + 2w1w2σ12 + 2w1w3σ13 + 2w2w3σ23

όπου σi = σii. Η μέση τιμή της απόδοσης του χαρτοφυλακίου είναι ίση με

m1w1 +m2w2 +m3w3 = m0 (5)

Δεν χρειάζεται να υπολογίσουμε τίποτε όταν ισχύει m1 = m2 = m3 οπότε θα υποθέσουμε, χωρίς βλάβη της

γενικότητας, ότι m1 6= m2.

Προφανώς θα πρέπει να ισχύει ότι

w1 + w2 + w3 = 1 (6)

Από τις 5 και 6 προκύπτει ότι

w1 =
t(m2 −m3) +m0 −m2

m1 −m2

w2 =
t(m3 −m1) +m1 −m0

m1 −m2

όπου t = w3. Στην συνέχεια αντικαθιστούμε τα w1, w2 στην f(w1, w2, w3) οπότε προκύπτει συνάρτηση μιας
μεταβλητής, της μεταβλητής t. Δηλαδή θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε την συνάρτηση ως προς t σε όλο το R
αν δεν έχουμε κάποια επιπλέον απαίτηση για τα w1, w2, w3.

Αν επιπλέον θέλουμε τα w1, w2, w3 να είναι θετικά τότε θα πρέπει να απαιτήσουμε το t να κινείται στο κατάλ-
ληλο υποσύνολο του [0, 1] στο οποίο τα w1, w2 να είναι θετικά και άρα να ελαχιστοποίησουμε την διακύμανση

ορισμένη στο διάστημα αυτό. Αν m1−m2 > 0 τότε η απαίτηση w1 ≥ 0 σημαίνει ότι t(m2−m3) +m0−m2 ≥ 0
και η απαίτηση w2 ≥ 0 σημαίνει ότι t(m3−m1) +m1−m0 ≥ 0. Διαλέγουμε το διάστημα στο οποίο θα κινείται
το t έτσι ώστε να είναι υποσύνολο του [0, 1] και ταυτόχρονα να ικανοποιούνται και οι δυο απαιτήσεις. Αν αυτό
δεν γίνεται τότε το πρόβλημα ελαχιστοποίησης δεν έχει λύση. Παρόμοια και στην περίπτωση που m1 −m2 < 0.
Στο επόμενο σχήμα δείτε πως μπορούμε να υπολογίσουμε μέσω του Geogebra την συνάρτηση g(t) =

f(w1, w2, t) θέτοντας w3 = t και αντικαθιστώντας τα w1, w2.
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Σχήμα 3:

2.2 Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου μέγιστης απόδοσης με δυο μετοχές

Μια άλλη οπτική βελτιστοποίησης είναι να βρεθεί το διάνυσμα w = (w1, w2) έτσι ώστε η διακύμανση του
χαρτοφυλακίου να είναι ίση με ένα δοσμένο αριθμό σ0 και να μεγιστοποιηθεί η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου.
Δηλαδή το μαθηματικό πρόβλημα είναι ως εξής:

max
(w1,w2)

(w1m1 + w2m2)

δεδομένου

σ = σ1w
2
1 + σ2w

2
2 + 2σ12w1w2 = σ0

w1 + w2 = 1

w1 ≥ 0, w2 ≥ 0

Για να επιλύσουμε το πρόβλημα μπορούμε να θέσουμε w2 = t και άρα w1 = 1− t οπότε αντικαθιστούμε στην
ισότητα της διακύμανσης. Τελικά θα έχουμε το πρόβλημα μεγιστοποίησης

max
t∈[0,1]

(m1(1− t) +m2t)

σ1(1− t)2 + σ2t
2 + 2σ12(1− t)t− σ0 = 0

Η δεύτερη ισότητα θα έχει πιθανόν δυο λύσεις, έστω t1, t2. Θα διαλέξουμε εκείνη η οποία ανήκει στο διάστημα
[0, 1] (αν υπάρχει) και ταυτόχρονα μεγιστοποιεί την ζητούμενη ποσότητα.

2.3 Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου μέγιστης διαφοράς απόδοσης και διακύμαν-

σης

Μια ακόμη οπτική είναι να ελαχιστοποιήσουμε την διαφορά της μέσης τιμής και της διακύμανσης. Δηλαδή

max
(w1,w2)

(
m1w1 +m2w2 − λ(σ1w

2
1 + σ2w

2
2 + 2σ12w1w2)

)
δεδομένου w1 + w2 = 1

w1 ≥ 0, w2 ≥ 0
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για κάποιο δοσμένο λ > 0. Για να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό μπορούμε να θέσουμε w2 = t και άρα w1 = 1−t.
Οπότε το αρχικό μας πρόβλημα ανάγεται στο

max
t∈[0,1]

(m1(1− t) +m2t− λ(σ1(1− t)2 + σ2t
2 + 2σ12(1− t)t))

3 Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου αποτελούμενου από μετοχές και

χωρίς ρίσκο επένδυση

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούμε να κατασκευάσουμε κατάλληλα χαρτοφυλάκιο το οποίο να αποτε-

λείται από μετοχές αλλά και από μια επένδυση χωρίς ρίσκο με γνωστή απόδοση m̂. Προφανώς από μαθηματικής
άποψης δεν θα αλλάξει τίποτε αφού μπορούμε να δούμε την χωρίς ρίσκο επένδυση ως μια επένδυση η οποία είναι

τέτοια ώστε η διακύμανση της θα είναι ίση με το μηδέν καθώς και η συνδιακύμανση με οποιαδήποτε άλλη μετοχή

θα είναι μηδέν.

Παρατήρηση 7 Γενικά είναι δυνατό να βελτιστοποιήσουμε χαρτοφυλάκια αποτελούμενα από περισσότερες από

δυο ή τρεις μετοχές αλλά τότε θα πρέπει να στραφούμε σε κατάλληλο μαθηματικό λογισμικό· ειδικά στην πε-

ρίπτωση όπου απαιτούμε τα βάρη w1, · · · , wn να είναι θετικά. Παρατηρήστε επίσης ότι τα χαρτοφυλάκια ελάχιστης
διακύμανσης τα οποία επιπλέον είναι τέτοια ώστε wi ≥ 0 δεν είναι, εν γένει, αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια όπως
αυτά περιγράφτηκαν προηγούμενα.

4 Κίνδυνος Χρεοκοπίας (Value at Risk)

΄Εστω ότι έχουμε κατασκευάσει ένα χαρτοφυλάκιο του οποίου έχουμε υπολογίσει την μέση τιμή και την δια-

κύμανση της απόδοσης. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, π.χ. ανά ημέρα,

ανά μήνα κ.τ.λ.

΄Ενα ενδιαφέρον ερώτημα είναι: σε μια ημέρα, ποια είναι η μέγιστη ζημιά (σε Ευρώ) με πιθανότητα a;
Αν συμβολίσουμε με V0 την σημερινή αξία του χαρτοφυλακίου και με Vt την αυριανή τότε το παραπάνω

ερώτημα μετατρέπεται σε μαθηματικό πρόβλημα ως εξής: ποιο είναι το x > 0 (ποσό σε Ευρώ) έτσι ώστε

P (Vt − V0 ≤ −x) = 1− a

Χρησιμοποιώντας την απόδοση του χαρτοφυλακίου, η παραπάνω εξίσωση γράφεται

P

(
Vt − V0
V0

≤ − x

V0

)
= 1− a

όπου µt = Vt−V0
V0
είναι η ημερήσια απόδοση του χαρτοφυλακίου.

Γνωρίζουμε την μέση τιμή m0 και την διακύμανση σ
2
της απόδοσης και υποθέτουμε ότι η απόδοση ακολουθεί

την κανονική κατανομή με μέση τιμή m0 και διακύμανση σ
2
. Με την υπόθεση αυτή μπορούμε να υπολογίσουμε

το κατάλληλο x > 0 το οποίο συνήθως συμβολίζεται με VaRa(t) όπου t είναι η χρονική περίοδος που μας
ενδιαφέρει, π.χ. ανά ημέρα.

Εφόσον η απόδοση ακολουθεί την κανονική κατανομή με μέση τιμή m0 και διακύμανση σ
2
τότε

P

(
Vt − V0
V0

≤ − x

V0

)
=

1√
2πσ2

∫ − x
V0

−∞
e−

(t−m0)
2

2σ2 dt (7)

Μπορούμε να συσχετίσουμε τα παραπάνω με την συνάρτηση σφάλματος erf(x) = 2√
π

∫ x
0 e
−t2dt μέσω της

σχέσης

P (Y ≤ x) =
1

2
+

1

2
erf

(
x−m0√

2σ

)
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όπου η Y ακολουθεί την κανονική κατανομή με μέση τιμή m0 και διακύμανση σ
2
.

Θα αποδείξουμε την σχέση αυτή με τον εξής τρόπο

P (Y ≤ x) =
1√

2πσ2

∫ x

−∞
e−

(t−m0)
2

2σ2 dt

=
1√

2πσ2

∫ x−m0
σ
√
2

−∞
e−y

2
σ
√

2dy

=
1√
π

∫ x−m0
σ
√
2

−∞
e−y

2
dy

=
1√
π

∫ 0

−∞
e−y

2
dy +

1√
π

∫ x−m0
σ
√
2

0
e−y

2
dy

=
1

2
+

1

2
erf

(
x−m0

σ
√

2

)
Ξαναγυρνώντας στην 7 έχουμε

g(x) = P

(
Vt − V0
V0

≤ − x

V0

)
=

1

2
+

1

2
erf

(− x
V0
−m0

σ
√

2

)

Σχήμα 4: Θέτουμε την συνάρτηση g(x) όπως περιγράψαμε. Για την ερώτηση ποια είναι η ελάχιστη ζημιά με
πιθανότητα 0.01 δίνουμε την εντολή NSolve(g(x) = 0.01) ενώ για την ερώτηση ποια είναι η πιθανότητα να
έχουμε ζημιά τουλάχιστον 120 Ευρώ γράφουμε g(120).

5 Γενικές Ασκήσεις

Πρώτο Θέμα

΄Εστω ότι έχουμε τις τιμές μιας μετοχής ανά δεκαπενθήμερο για τον τελευταίο χρόνο. ΄Εστω ότι αυτές οι τιμές
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είναι

S24 = 0.99, S23 = 1.0, S22 = 0.98, S21 = 0.97, S20 = 0.96, S19 = 0.97, S18 = 0.98,

S17 = 0.99, S16 = 1.0, S15 = 0.99, S14 = 0.98, S13 = 0.99,

S12 = 0.98, S11 = 1.0, S10 = 1.01, S9 = 1.02,

S8 = 1.03, S7 = 1.04, S6 = 1.03, S5 = 1.02, S4 = 1.01, S5 = 1.0,

S4 = 0.99, S3 = 0.98, S2 = 0.99, S1 = 1.0, S0 = 1.0

όπου S24 είναι η τιμή της μετοχής πριν ένα έτος, οι υπόλοιπες είναι ανά 15 ημέρες και S0 η σημερινή τιμή
της μετοχής. Υπολογίστε τους ρυθμούς ανόδου και καθόδου u, d αντίστοιχα. Ας υποθέσουμε ότι η τράπεζα
εφαρμόζει ένα από τα τρία επιτόκια τ1 = 0.04, τ2 = 0.01, τ3 = −0.05 ανά δεκαπενθήμερο. Εργαζόμενοι σε ένα
δέντρο 2 περιόδων κατασκευάστε χαρτοφυλάκιο με τελικές αξίες Auu2 = 4, Aud2 = 5, Adu2 = 6, Add2 = 7 μετά από
30 ημέρες από σήμερα. Εργαστείτε και με τα τρία επιτόκια.

Δεύτερο Θέμα

΄Εστω ότι έχουμε τις τιμές μιας μετοχής του προηγούμενου έτους. Αν μετρήσουμε τους ρυθμούς ανόδου

και καθόδου ανά εξάμηνο, τρίμηνο, μήνα, εβδομάδα, ημέρα, ώρα, λεπτό κ.τ.λ. διαπιστώνουμε ότι αλλάζουν.

Προσπαθήστε να δικαιολογήσετε το γεγονός ότι συγκλίνουν στην μονάδα καθώς η περίοδος μικραίνει. Ο ρυθμός

ανόδου συγκλίνει στην μονάδα από πάνω και ο ρυθμός καθόδου συγκλίνει στην μονάδα από κάτω. Για τον λόγο

αυτό το γινόμενο ud συγκλίνει στην μονάδα, εν γένει ταλαντευόμενο γύρω από αυτή. Αρα, αν η περίοδος είναι
πολύ μικρή τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι ud w 1. Παρόλα αυτά, δεν είμαστε σίγουροι για το πόσο μικρή
πρέπει να είναι η περίοδος καθότι εξαρτάται από το πόσο έντονα μεταβάλλεται η μετοχή.

Τρίτο Θέμα

Αναζητήστε στην βιβλιογραφία ή στο διαδίκτυο πληροφορίες που αφορούν αρνητικά επιτόκια κατάθεσης

(negative interest rates). Προσπαθήστε να καταλάβετε τους λόγους για τους οποίους αυτό συμβαίνει. Επίσης,
συγκρίνετε τα επιτόκια κατάθεσης και δανεισμού. Διαπιστώστε ότι είναι διαφορετικά μεταξύ τους και προσπαθήστε

να δικαιολογήσετε το γεγονός αυτό.

Τέταρτο Θέμα

΄Οπως έχουμε αναφέρει, αν οι ρυθμοί ανόδου και καθόδου που έχουμε υπολογίσει μέσω ιστορικών δεδομένων

προκύψουν ίδιοι και στο μέλλον τότε η κατασκευή του χαρτοφυλακίου προκαθορισμένης τελικής αξίας θα είναι

πετυχημένη. Ενδέχεται όμως από τον χρόνο 0 ως τον ζητούμενο τελικό χρόνο οι ρυθμοί αυτοί να αλλάξουν δρα-
ματικά (Time-Varying Volatility) με συνέπεια ο αρχικός σχεδιασμός του χαρτοφυλακίου να μην είναι αποδεκτός.
Αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα έχει αλλάξει το q = 1+r−d

u−d . Σε ένα δέντρο δυο περιόδων εξετάστε το
ενδεχόμενο να λάβετε υπόψη τις αλλαγές αυτές με τα νέα δεδομένα και άρα να επικαιροποιήσετε τους ρυθμούς

ανόδου και καθόδου κατά την λήξη της πρώτης περιόδου. Σε μια τέτοια περίπτωση θα αλλάξει το q και αυτό
θα έχει ως συνέπεια την ανάλογη αναδιάθρωση του χαρτοφυλακίου. Παρόμοια, σε ένα δέντρο N περιόδων, η
αντίστοιχη επικαιροποίηση μπορεί να γίνει κατά την λήξη της κάθε περιόδου οπότε, εν γένει, σε κάθε περίοδο

θα έχουμε και διαφορετικό q, δηλαδή μια ακολουθία q1, q2, · · · , qN−1. Διαπιστώστε ότι το πλεονέκτημα της
επικαιροποίησης αυτής είναι ότι οι τελικές αξίες του χαρτοφυλακίου θα είναι πιο κοντά στις απαιτούμενες τελικές

αξίες από την περίπτωση που δεν γινόταν επικαιροποίηση. Στην περίπτωση της επικαιροποίησης θα εμφανιστεί

το επόμενο μαθηματικό πρόβλημα: ΄Εστω A,B δεδομένες τελικές αξίες και έστω ότι η αξία του χαρτοφυλακίου
τώρα είναι V0. Πως πρέπει να αναδιαθρώσω το χαρτοφυλάκιο έτσι ώστε η τελική αξία του να είναι όσο πιο κοντά
στις ζητούμενες αξίες A και B;Με άλλα λόγια να υπολογίσω τα κατάλληλα a, b με V0 = aS0+b και έτσι ώστε να
ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα (A−V u

1 ) + (B−V d
1 ) = (A− auS0 − b(1 + r)) + (B − adS0 − b(1 + r)) =: f(a, b)

όπου u, d είναι οι επικαιροποιημένοι ρυθμοί ανόδου και καθόδου. Δηλαδή προκύπτει πρόβλημα ελαχιστοποίησης
συνάρτησης δυο μεταβλητών (της f(a, b)) υπό προϋποθέσεις (την προϋπόθεση V0 = aS0 + b). Για το σκοπό
αυτό δείτε και το εδάφιο «Διαχείριση Χαρτοφυλακίου».
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Πέμπτο Θέμα

΄Εστω ότι d ≤ 1+r ≤ u και έστω A,B δοσμένοι αριθμοί. Αποδείξτε ότι το ποσό V0 = 1
1+r (qA+(1−q)B) είναι το

ελάχιστο δυνατό ποσό με το οποίο μπορεί κανείς να κατασκευάσει χαρτοφυλάκιο με τελικές αξίες τουλάχιστον

ίσες με A,B. Αντίθετα, αν 1 + r /∈ (d, u), με το ποσό V0 μπορούμε να κατασκευάσουμε χαρτοφυλάκιο το
οποίο να καταλήγει σε μεγαλύτερα από τα A,B ποσά. Στην πραγματική αγορά είναι δυνατό να συμβεί 1 +
r /∈ (d, u); Για να το διαπιστώσετε αυτό δεν έχετε παρά να πάρετε πραγματικά δεδομένα. Για παράδειγμα
στην ιστοσελίδα τιμές μετοχών μπορείτε να βρείτε τις τιμές διάφορων μετοχών, τόσο τις σημερινές όσο και

παρελθοντικές (αλλά δυστυχώς όχι τις μελλοντικές!). Κατασκευάζοντας κατάλληλο αρχείο excel μπορείτε να
υπολογίσετε τους παρελθοντικούς ρυθμούς ανόδου και καθόδου της κάθε μετοχής, ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο,

έτος κ.τ.λ. Μπορείτε να εντοπίσετε περιπτώσεις όπου 1+r /∈ (d, u); Αν εντοπίσετε τέτοια περίπτωση τι μπορείτε
να κάνετε; Σε αυτό το σημείο μπορείτε να δείτε το Arbitrage αλλά και την περιγραφή των Abritrageurs.

΄Εκτο Θέμα

΄Εστω ένα Ευρωπαϊκό συμβόλαιο αγοράς με τιμή εξάσκησης K και έστω ότι εργαζόμαστε στο διωνυμικό μοντέλο
σε ένα δέντρο μιας περιόδου. Θέτουμε A = max(uS0−K, 0) και B = max(dS0−K, 0). Αν d ≤ 1 + r ≤ u τότε
το ποσό V0 = 1

1+r (qA+ (1− q)B) είναι το ελάχιστο δυνατό ποσό που χρειάζεται κάποιος για να κατασκευάσει
χαρτοφυλάκιο με τελικές αξίες τις A,B. Το ποσό αυτό ορίζεται ως η δίκαιη τιμή πώλησης του συγκεκριμένου
συμβολαίου μιας και ο πωλητής μπορεί να το επενδύσει κατάλληλα και έτσι στη λήξη του συμβολαίου να είναι σε

θέση να αποπληρώσει τον αγοραστή του συμβολαίου. Ο ορισμός αυτός είναι ανεξάρτητος από την δυνατότητα

ή όχι του αγοραστή να κατασκευάσει το αντίθετο ή παρόμοιο χαρτοφυλάκιο. Σημειώστε ότι ο αγοραστής και ο

πωλητής ενός συμβολαίου δεν είναι ισοδύναμοι απέναντι στον κίνδυνο. Ο αγοραστής στην χειρότερη περίπτωση

θα χάσει ένα συγκεκριμένο ποσό (την αξία του συμβολαίου) ενώ ο πωλητής μπορεί να έχει απεριόριστη ζημιά

στην περίπτωση που οι ρυθμοί ανόδου και καθόδου αλλάξουν δραματικά. Για παράδειγμα σε ένα συμβόλαιο

αγοράς ο πωλητής θα πρέπει ουσιαστικά να πληρώσει το ποσό ST − K το οποίο δεν είναι άνω φραγμένο σε
αντίθεση με τον αγοραστή ο οποίος θα χάσει το ποσό V0 το πολύ. Αν δεν ισχύει η ανισότητα d ≤ 1 + r ≤ u
τότε δεν υπάρχει ελάχιστη τιμή χαρτοφυλακίου με αυτές τις τελικές αξίες και ως εκ τούτου δεν ορίζεται η δίκαιη

τιμή του συμβολαίου. Παρόμοια για Αμερικανικά, Bermudan και άλλα εξωτικά συμβόλαια (exotic options).
Μελετώντας τις τιμές της αγοράς και συγκρίνοντας την τιμή ενός Ευρωπαϊκού συμβολαίου αγοράς με την

τιμή του αντίστοιχου συμβολαίου πώλησης διαπιστώνουμε ότι ισχύει μια συγκεκριμένη σχέση η οποία ονομάζεται

αναλογία αγοράς - πώλησης (put - call parity). Μελετήστε την εξήγηση για το ότι η παραπάνω αναλογία
ισχύει στις τιμές της αγοράς. Αν υπολογίσω την τιμή ενός Ευρωπαϊκού συμβολαίου αγοράς μέσω του διωνυμικού

μοντέλου είναι σωστό να υπολογίσω από αυτή την τιμή μέσω της put - call parity και την αξία του συμβολαίου
πώλησης; Με άλλα λόγια, το διωνυμικό μοντέλο ικανοποιεί την ιδιότητα αυτή; Αν ναι, αποδείξτε το (δείτε An
Elementary Approach to the Option Pricing Problem). Παρόμοιες σχέσεις ισχύουν και για Αμερικανικά
δικαιώματα.

Το διωνυμικό μοντέλο προβλέπει ότι η αξία ενός Ευρωπαϊκού συμβολαίου αγοράς σε κάθε χρονική στιγμή

κυμαίνεται μεταξύ δυο ποσοτήτων που εξαρτώνται από την τρέχουσα τιμή της μετοχής. Αποδείξτε αυτή την σχέση

και στην συνέχεια ελέγξτε αν ικανοποιείται και από τις πραγματικές τιμές της αγοράς λαμβάνοντας πραγματικά

δεδομένα από την αγορά παραγώγων.

΄Εβδομο Θέμα

΄Εχουμε δει ότι καθώς πολλαπλασιάζουμε το πλήθος των περιόδων μέχρι τον ζητούμενο χρόνο λήξης προκύπτουν

όλο και περισσότερες πιθανές τιμές της μετοχής. Επειδή στην πραγματικότητα οι πιθανές τιμές της μετοχής

κατά την λήξη του χρόνου είναι άπειρες προκύπτει ότι όσο περισσότερες περιόδους έχουμε τόσο πιο κοντά

στην πραγματικότητα είμαστε. Στην περίπτωση Ευρωπαϊκών συμβολαίων η αξία του χαρτοφυλακίου μέσω του

διωνυμικού μοντέλου συγκλίνει, καθώς το πλήθος των περιόδων τείνει στο άπειρο, στην τιμή που δίνει το

μοντέλο των Black-Scholes (μελετήστε την απόδειξη, είναι μια εφαρμογή των σειρών Taylor). Επομένως, είναι
προτιμότερο για τέτοια συμβόλαια να εργαζόμαστε με το μοντέλο των Black-Scholes. Στην περίπτωση όμως
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Αμερικανικών συμβολαίων η αξία του συμβολαίου μέσω του διωνυμικού μοντέλου δεν συγκλίνει στο μοντέλο

των Black-Scholes αλλά σε κάτι άλλο πιο πολύπλοκο (ψάξτε στην βιβλιογραφία ή στο διαδίκτυο) το οποίο δεν
είναι δυνατό να επιλυθεί αναλυτικά. Για τον λόγο αυτό, για την αποτίμηση πιο περίπλοκων δικαιωμάτων, ίσως το

διωνυμικό μοντέλο είναι βολικότερο (δείτε όμως και Convergence of Binomial Trees). Πόσες περιόδους πρέπει
να παρεμβάλλουμε μέχρι την λήξη του ζητούμενου χρόνου για να έχουμε σχετικά καλά αποτελέσματα;

΄Ογδοο Θέμα

Τα συμβόλαια που έχουμε περιγράψει χωρίζονται σε δυο κατηγορίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο

γίνεται η αγοραπωλησία τους. Η πρώτη κατηγορία είναι τα συμβόλαια τα οποία μπορούν να αγορασθούν ή

να πωληθούν στο χρηματιστήριο παραγώγων και η άλλη κατηγορία είναι τα συμβόλαια τα οποία μπορούν να

αγορασθούν ή να πωληθούν στην εξωχρηματιστηριακή αγορά. Στην πρώτη κατηγορία οι τιμές των συμβολαίων

προκύπτουν ανάλογα με την προσφορά και την ζήτηση, ακριβώς όπως και οι μετοχές, επομένως η αποτίμηση

τέτοιων συμβολαίων ίσως δεν έχει νόημα. Στην δεύτερη κατηγορία οι τιμές των συμβολαίων προκύπτουν μετά

από συμφωνία των δυο μερών (τράπεζα με ιδιώτη, μεταξύ δυο εταιριών κ.τ.λ.) Ο αγοραστής ενός συμβολαίου

πώλησης (put option) ουσιαστικά θέλει να ελαχιστοποιήσει την ζημιά που θα έχει στην περίπτωση πτώσης της
τιμής μιας μετοχής ή ενός αγαθού. Αν ο αγοραστής του συμβολαίου μπορεί να κατασκευάσει χαρτοφυλάκιο όπως

έχουμε περιγράψει τότε αντί να αγοράσει ένα τέτοιο συμβόλαιο μπορεί απλά να το κατασκευάσει ο ίδιος έτσι

ώστε να ελαχιστοποιήσει την πιθανή ζημιά. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο με την προϋπόθεση ότι οι ρυθμοί

ανόδου και καθόδου προκύψουν όπως τους έχει υπολογίσει. Στην πράξη όμως αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε οπότε

αγοράζοντας το συμβόλαιο από κάποιον άλλο μεταθέτει στον πωλητή το ρίσκο αυτό. Ακόμη όμως και αν θέλει να

αναλάβει το ρίσκο αυτό ίσως δεν είναι δυνατό να κατασκευάσει ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο. Μια τράπεζα δανείζει

χρήματα με μεγαλύτερο επιτόκιο από ότι ένας ιδιώτης και επίσης δανείζεται χρήματα με πολύ μικρότερο επιτόκιο

από ότι ένας ιδιώτης. Επομένως είναι γενικά ευκολότερο από την πλευρά των τραπεζών να κατασκευάσουν το

ζητούμενο αντισταθμιστικό χαρτοφυλάκιο με μικρότερη αρχική αξία.

΄Ενατο Θέμα

Στο θέμα αυτό θα πρέπει να αποτιμήσετε μέσω του διωνυμικού μοντέλου ένα Ευρωπαϊκό συμβόλαιο αγοράς σε

«πραγματικές» συνθήκες. Δηλαδή έχετε ως δεδομένα τα πιθανά επιτόκια καθώς και παρελθοντικές τιμές της

υποκείμενης μετοχής. Θα πρέπει μόνοι σας να αποφασίσετε ποιους ρυθμούς ανόδου και καθόδου της μετοχής

θα χρησιμοποιήσετε καθώς και σε πόσες υποπεριόδους θα χωρίσετε το χρονικό διάστημα.

΄Εστω ότι έχουμε τις τιμές μιας μετοχής ανά δεκαπενθήμερο για τον τελευταίο χρόνο. ΄Εστω ότι αυτές οι

τιμές είναι

S24 = 0.99, S23 = 1.0, S22 = 0.98, S21 = 0.97, S20 = 0.96, S19 = 0.97, S18 = 0.98,

S17 = 0.99, S16 = 1.0, S15 = 0.99, S14 = 0.98, S13 = 0.99,

S12 = 0.98, S11 = 1.0, S10 = 1.01, S9 = 1.02,

S8 = 1.03, S7 = 1.04, S6 = 1.03, S5 = 1.02, S4 = 1.01, S5 = 1.0,

S4 = 0.99, S3 = 0.98, S2 = 0.99, S1 = 1.0, S0 = 1.0

όπου S24 είναι η τιμή της μετοχής πριν ένα έτος, οι υπόλοιπες είναι ανά 15 ημέρες και S0 η σημερινή τιμή της
μετοχής. Ας υποθέσουμε ότι η τράπεζα εφαρμόζει ένα από τα τρία ετήσια επιτόκια τ1 = 0.4, τ2 = 0.1, τ3 = −0.5.
Αν K = 1.01 να αποτιμήσετε την αξία ενός Ευρωπαϊκού συμβολαίου αγοράς με τιμή εξάσκησης K το οποίο
λήγει σε τρεις μήνες από τώρα και με τα τρία δοθέντα επιτόκια.

Δέκατο Θέμα

Αποτιμήστε ένα Αμερικανικό συμβόλαιο πώλησης 1.000 μετοχών χρησιμοποιώντας το διωνυμικό μοντέλο. Η

διάρκεια του συμβολαίου είναι 3 μήνες, η τιμή εξάσκησης είναι K = 0.95 ·S όπου S η σημερινή τιμή της μετοχής
και υποκείμενη μετοχή είναι η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας. Μπορείτε να έχετε παρελθοντικές τιμές της
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μετοχής από εδώ (το σύμβολο της μετοχής είναι ETE.ATH). Προκειμένου να αποτιμήσετε το συμβόλαιο αυτό
σκεφτείτε αν μπορείτε να κατασκευάσετε συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο το οποίο να έχει αξία σε κάθε μελλοντική

χρονική στιγμή ίση (ή μεγαλύτερη) από την απολαβή του αγοραστή. Το χαρτοφυλάκιο αυτό θα αποτελείται από

κατάλληλο πλήθος μετοχών, άλλοτε θετικό (long position) και άλλοτε αρνητικό (short position), και επένδυσης
ποσού χωρίς ρίσκο. Η επένδυση χωρίς ρίσκο μπορεί να είναι κατάθεση σε τράπεζα ή αγορά ομολόγου ή οτιδήποτε

άλλο νομίζετε ότι δεν έχει ρίσκο. Μπορείτε άραγε να επενδύσετε σε ομόλογα τα οποία λήγουν σε 5 χρόνια ενώ το

συμβόλαιο σε τρεις μήνες; Ψάξτε στο διαδίκτυο για όλες τις πιθανές επενδύσεις χωρίς ρίσκο με το μεγαλύτερο
δυνατόν επιτόκιο. Για την κατασκευή αυτού του χαρτοφυλακίου θα χρειαστείτε τους μελλοντικούς ρυθμούς

ανόδου και καθόδου της μετοχής καθώς και το επιτόκιο (αλλά και την περίοδο ανατοκισμού) της χωρίς ρίσκο

επένδυσης. Αν το επιτόκιο αυτό είναι, για παράδειγμα, ετήσιου ανατοκισμού θα χρειαστεί να υπολογίσετε το

ισοδύναμο επιτόκιο που αφορά την περίοδο που θα χρησιμοποιήσετε στο διωνυμικό μοντέλο. Μικρές αποκλίσεις

που προέρχονται από τον τρόπο υπολογισμού των τόκων επικαλύπτονται από την έντονη «ασάφεια» των ρυθμών

ανόδου και καθόδου. Τους ρυθμούς ανόδου και καθόδου της μετοχής θα πρέπει ουσιαστικά να τους μαντέψετε

και ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε παρελθοντικά δεδομένα. Τέλος, θα πρέπει να υπολογίσετε την ελάχιστη

δυνατή τιμή πώλησης του συμβολαίου αυτού, μια πληροφορία η οποία θα είναι χρήσιμη κατά την διάρκεια της

διαδικασίας πώλησης («παζάρι») του συμβολαίου!

11 Θέμα

΄Εστω ότι στις 6 Ιουλίου του 2020 αποτιμήσατε ένα συμβόλαιο πώλησης 1.000 μετοχών με υποκείμενη μετοχή

την μετοχή της Εθνικής Τράπεζας και τιμή εξάσκησης K = 0.95 ·S όπου S η τιμή της μετοχής την ημέρα εκείνη.
Για το λόγο αυτό υπολογίσατε τους ρυθμούς ανόδου και καθόδου της μετοχής ανά μήνα με ιστορικά στοιχεία

ενός έτους, δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο του 2019. Το συμβόλαιο έληγε μετά από 4 μήνες, δηλαδή τον Νοέμβριο του

2020. Οι ρυθμοί ανόδου και καθόδου που προβλέψατε με ιστορικά στοιχεία ενός έτους προέκυψαν τελικά όπως

προβλέψατε και αν όχι πόσο κοντά ήταν; Αν τον Ιούλιο του 2020 είχατε τα στοιχεία που θα είχατε τον Νοέμβριο
του 2020 (δηλαδή κατά την λήξη του συμβολαίου) ποια τιμή θα δίνατε ως αξία του συμβολαίου και πόση διαφορά

έχει αυτή από την τιμή που τελικά δώσατε;

12 Θέμα

Αποτιμήστε ένα Ευρωπαϊκού τύπου δικαίωμα που αφορά 1.000 μετοχές του ΟΤΕ (σύμβολο HTO.ATH). Η
διάρκεια του συμβολαίου είναι 3 μήνες, η απολαβή είναι τύπου Lookback και είναι ίση με X = Smax − K ανά
μετοχή όπου K = 1.05 · S και S η σημερινή αξία της μετοχής, χρησιμοποιώντας το διωνυμικό μοντέλο τριών
περιόδων. Αφού υπολογίσετε την αξία του συμβολαίου αποδείξτε ότι είναι η ελάχιστη δυνατή τιμή που μπορείτε

να δώσετε, αν φυσικά είναι.

13 Θέμα

Αποτιμήστε ένα δικαίωμα τύπου Bermudan που αφορά 1.000 μετοχές του ΟΠΑΠ (σύμβολο OPAP.ATH) το
οποίο μπορεί να εξασκηθεί ανά μήνα. Η διάρκεια του συμβολαίου είναι 3 μήνες, η απολαβή είναι τύπου Barrier
και είναι ίση με X = min{max{Ŝ,K1},K2} ανά μετοχή όπου K1 = 0.95 · S, K2 = 1.05 · S, S η σημερινή αξία
της μετοχής και Ŝ η τρέχουσα αξία της μετοχής, χρησιμοποιώντας το διωνυμικό μοντέλο τριών περιόδων. Αφού
υπολογίσετε την αξία του συμβολαίου αποδείξτε ότι είναι η ελάχιστη δυνατή τιμή που μπορείτε να δώσετε, αν

φυσικά είναι.

14 Θέμα

Προκειμένου να κατασκευάσετε ένα αντισταθμιστικό χαρτοφυλάκιο θα χρειαστεί να επιλέξετε ένα τρόπο επέν-

δυσης χωρίς ρίσκο. Σημειώστε ότι κατά την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου θα χρειαστεί, εν γένει, τόσο να

επενδύσετε όσο και να δανειστείτε (το b άλλοτε θα είναι θετικό και άλλοτε αρνητικό). Το μαθηματικό πρόβλημα
που δημιουργείται σε αυτό το σημείο είναι το ότι το επιτόκιο επένδυσης και το επιτόκιο δανεισμού διαφέρουν.

20

https://www.naftemporiki.gr/finance/excelutils/
https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/how-stock-markets-work/stock-purchases-and-sales-long-and#:~:text=Having20a20E2809ClongE2809D20position20in,that20you20own20the20security.&text=A2022short2220position20is20generally,price20and20make20a20profit.
https://en.wikipedia.org/wiki/Risk-free_interest_rate#Application
https://en.wikipedia.org/wiki/Risk-free_interest_rate#Application
https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/grafeio-typoy/anazhthsh-enhmerwsewn/enhmerwseis?announcement=bdc65fd0-ff30-46b1-b1bb-43ca692d179f
https://www.bankofgreece.gr/statistika/xrhmatopistwtikes-agores/titloi-ellhnikoy-dhmosioy


Επίσης, θα πρέπει να ελέγξετε το επιτόκιο r της επένδυσης αυτής. Αυτό μπορεί να είναι ετήσιου ανατοκισμού
ή κάτι άλλο. Αν το επιτόκιο είναι ετήσιου ανατοκισμού και είναι ίσο με r ενώ για παράδειγμα η περίοδος του
διωνυμικού δέντρου είναι μικρότερη του ενός έτους ποιος είναι ο τόκος που αναλογεί σε επένδυση 1 Ευρώ για την

περίοδο αυτή; Αν δεν μπορούμε να έχουμε την πληροφορία αυτή (από τους όρους της συγκεκριμένης επένδυσης)
τότε μπορούμε να υπολογίσουμε τον τόκο με έναν από τους παρακάτω τρόπους.

i) 1 Ευρώ θα γίνει 1 + r · t, όπου t σε χρόνια (εξίσωση απλού τόκου).

ii) 1 Ευρώ θα γίνει 1 + r̂, όπου r̂ είναι το ισοδύναμο επιτόκιο περιόδου.

iii) 1 Ευρώ θα γίνει er̂t, όπου r̂ είναι το ισοδύναμο επιτόκιο συνεχούς ανατοκισμού και t σε χρόνια. Η τελευταία
αυτή περίπτωση είναι βολική για μαθηματικούς υπολογισμούς και περισσότερο σε θεωρητικό επίπεδο μιας

και στην πράξη ο ανατοκισμός είναι περιοδικός (π.χ. ετήσιος, εξαμηνιαίος κ.τ.λ.)

Ο καθένας από τους παραπάνω τρόπους θα δώσει και ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Αν η περίοδος του διωνυμικού

δέντρου είναι μικρή το ίδιο μικρή θα είναι και η απόκλιση των αποτελεσμάτων. ΄Οπως και να έχει όμως η

οποιαδήποτε απόκλιση από τον υπολογισμό των τόκων επικαλύπτεται από τον (υποχρεωτικά από τους νόμους

της φύσης!) ασαφή τρόπο υπολογισμού των μελλοντικών ρυθμών ανόδου και καθόδου.

15 Θέμα

΄Οπως γνωρίζουμε, οι τιμές των συμβολαίων τα οποία πωλούνται στο χρηματιστήριο παραγώγων, προκύπτουν

σύμφωνα με την αγορά και την ζήτηση ακριβώς όπως και οι μετοχές. Ας υποθέσουμε ότι οι τιμές αυτές συμβα-

δίζουν με αυτές του διωνυμικού μοντέλου τριών περιόδων. Σκοπός του θέματος αυτού είναι να υπολογίσουμε το

επιτόκιο το οποίο εφαρμόζεται. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπολογίσετε τους ρυθμούς ανόδου και καθόδου

της μετοχής που αντιστοιχεί στην κάθε περίοδο και στην συνέχεια έχοντας την τιμή V0 από το χρηματιστήριο
να λύσετε ως προς το r. Αυτό θα είναι το επιτόκιο που αναφέρεται στην περίοδο του διωνυμικού μοντέλου.
Μπορείτε να κάνετε την ίδια μελέτη υποθέτοντας ότι οι τιμές των συμβολαίων συμβαδίζουν με αυτές του μο-

ντέλου Black-Scholes και επομένως να εκτιμήσετε και με αυτό τον τρόπο το επιτόκιο r το οποίο όμως σε αυτή
την περίπτωση θα είναι το ετήσιο επιτόκιο συνεχούς ανατοκισμού. Συγκρίνετε τα αποτελέσματα που προκύπτουν

μέσω του διωνυμικού μοντέλου τριών περιόδων με αυτά που προκύπτουν μέσω του μοντέλου Black-Scholes. Η
ίδια μελέτη μπορεί να γίνει για όλα τα συμβόλαια (call - put) και με όλες τις υποκείμενες μετοχές. Ποια είναι η
σχέση των επιτοκίων που προκύπτει για κάθε τέτοιο συμβόλαιο με διαφορετική υποκείμενη μετοχή;

16 Θέμα

΄Εστω ότι γνωρίζουμε το επιτόκιο της χωρίς ρίσκο επένδυσης καθώς και σημερινές τιμές συμβολαίων μιας

συγκεκριμένης υποκείμενης μετοχής, για παράδειγμα την σημερινή τιμή ενός συμβολαίου αγοράς. ΄Εστω ότι

εργαζόμαστε με το διωνυμικό μοντέλο και έστω ότι η περίοδος του είναι αρκετά μικρή έτσι ώστε να ισχύει

ότι u = eσδ, d = e−σδ για κάποιο σ > 0 και για για αρκετά μικρό δ > 0. Το δ είναι η χρονική περίοδος
του διωνυμικού μοντέλου ενώ το σ μετρά ουσιαστικά το πόσο έντονα μεταβάλλεται η μετοχή σε κάθε χρονική
περίοδο για αυτό και ονομάζεται μεταβλητότητα της μετοχής. Εφόσον γνωρίζουμε την τιμή του συμβολαίου V0
και το επιτόκιο r τότε μπορούμε να υπολογίσουμε την μεταβλητότητα σ από την σχέση που τα συνδέουν. ΄Οταν
υπολογίζουμε με τον τρόπο αυτό την μεταβλητότητα τότε αυτή ονομάζεται συνεπαγόμενη μεταβλητότητα και είναι

ένας διαφορετικός τρόπος υπολογισμού της μεταβλητότητας σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα. Την ίδια μελέτη

μπορούμε να κάνουμε και με το μοντέλο των Black - Scholes. Υπολογίστε την συνεπαγόμενη μεταβλητότητα
όπως προκύπτει από πραγματικά δεδομένα για διαφορετικές ημέρες. Πως μεταβάλλεται;

17 Θέμα

΄Εστω ότι τον Μάρτιο του 2019 είχατε επενδύσει σε τρεις μετοχές το ποσό των 1.000 Ευρώ. Το ποσό αυτό

το είχατε κατανείμει κατάλληλα (χρησιμοποιώντας το εργαλείο Excel) έτσι ώστε να έχετε μια ζητούμενη μέση
απόδοση με την ελάχιστη δυνατή διακύμανση του χαρτοφυλακίου. Μετά από δυο χρόνια ποια είναι η απόδοση

του χαρτοφυλακίου σας; Επαναλάβετε την ίδια μελέτη με διαφορετικές μετοχές κάθε φορά.
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18 Θέμα

Ενδιαφέρομαι να επενδύσω το ποσό των 1.500 Ευρώ στις μετοχές με σύμβολα VIO.ATH, OLYMP.ATH,
GEBKA.ATH. Πόσες μετοχές πρέπει να αγοράσω από την κάθε μια; Τι μπορώ να κάνω για να εξασφαλιστώ
σε μια απότομη μελλοντική πτώση της τιμής μιας εκ των μετοχών παραπάνω; Ποια είναι η μέγιστη ζημιά που
μπορεί να έχω σε μια ημέρα; Απαντήστε με πιθανότητα 0.98 και περιγράψτε πως υπολογίσατε την μέγιστη ζημιά.
Επαναλάβετε την ίδια μελέτη με διαφορετικές τριάδες μετοχών.

19 Θέμα

΄Εχουμε αποδείξει ότι όταν d < 1 + r < u τότε η αξία ενός Ευρωπαϊκού συμβολαίου όταν υπολογίζεται μέσω
της ακολουθίας

Vn−1 =
1

1 + r

(
qV u

n + (1− q)V d
n

)
,

VN = XN (όπου XN η απολαβή) (8)

είναι η μικρότερη δυνατή. Στην λήξη του συμβολαίου η αξία του αντισταθμιστικού χαρτοφυλακίου θα είναι

πάντοτε ίση με την απολαβή του αγοραστή. Στα Αμερικανικά δικαιώματα η αντίστοιχη ακολουθία είναι

V A
n−1 = max{Xn−1, En}
V A
N = XN (9)

όπουEn = 1
1+r

(
qV u,A

n + (1− q)V d,A
n

)
. Μπορούμε να αποδείξουμε εύκολα ότι υπάρχει κάποιο k ∈ {0, 1, · · · , N}

τέτοιο ώστε V A
k = Xk δηλαδή ο αγοραστής έχει την επιλογή να εξασκήσει κατάλληλα έτσι ώστε η απολαβή του

να είναι ίση με την αξία του αντισταθμιστικού χαρτοφυλακίου και επομένως να μην περισσέψουν χρήματα στον

πωλητή. Πράγματι, έστω ότι Ek > Xk−1 για κάθε k ∈ {1, 2, · · · , N} άρα

V A
n−1 =

1

1 + r

(
qV u,A

n + (1− q)V d,A
n

)
, για κάθε n = 1, 2, · · · , N

V A
N = XN

Προκύπτει λοιπόν, στην περίπτωση που Ek > Xk−1 για k = 1, · · · , N , ότι οι αναδρομικές ακολουθίες 8 και
9 συμπίπτουν. Αυτό σημαίνει ότι στην λήξη του συμβολαίου η αξία του αντισταθμιστικού χαρτοφυλακίου θα

είναι ίση με την απολαβή του αγοραστή και άρα ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ο αγοραστής μπορεί να

εξασκήσει κατάλληλα έτσι ώστε να μην περισσέψουν χρήματα στο αντισταθμιστικό χαρτοφυλάκιο. Δηλαδή

σε κάθε περίπτωση το αντισταθμιστικό χαρτοφυλάκιο θα είναι ίσο κάποια στιγμή με την απολαβή και εφόσον

d < 1 + r < u προκύπτει ότι η αξία του συμβολαίου μέσω της ακολουθίας 9 είναι η μικρότερη δυνατή οπότε
ορίζεται και ως η δίκαιη τιμή πώλησης ενός τέτοιου συμβολαίου. Παρόμοια βέβαια και στην περίπτωση των

Bermudan δικαιωμάτων.
Για να αποδείξει κανείς ότι είναι η ελάχιστη τιμή όταν d < 1 + r < u αρκεί να εργαστεί αναδρομικά από τον

χρόνο N ως τον χρόνο 0 με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό όπως και στα Ευρωπαϊκά δικαιώματα.

Παρατήρηση 8 ΄Οταν γράφουμε σημερινή αξία μετοχής εννοούμε την αξία της μετοχής κατά την ημέρα

της σύναψης του συμβολαίου ενώ όταν γράφουμε τρέχουσα αξία μετοχής εννοούμε την αξία της μετοχής

κατά την μελλοντική χρονική περίοδο που μελετούμε. Σημειώστε ότι το όνομα του δικαιώματος και η αντίστοιχη

απολαβή (π.χ. Barrier) μπορεί να διαφέρουν από βιβλίο σε βιβλίο. Σημασία βέβαια έχει ο τύπος της απολαβής
καθώς και να τον εφαρμόζουμε σωστά.
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Βήματα για την αποτίμηση δικαιωμάτων

Τα βήματα για να αποτιμήσετε ένα δικαίωμα χρησιμοποιώντας το διωνυμικό μοντέλο είναι τα παρακάτω,

1. Αποφασίζετε σε πόσες περιόδους θα διαμερίσετε την χρονική διάρκεια του συμβολαίου.

2. Μαντεύετε τους ρυθμούς ανόδου και καθόδου της μετοχής που αντιστοιχούν στην περίοδο που επιλέξατε,
συνήθως από ιστορικά δεδομένα ή μέσω της συνεπαγόμενης μεταβλητότητας.

3. Αποφασίζετε ποια θα είναι η χωρίς ρίσκο επένδυση που θα κάνετε και πως θα υπολογίζετε τους τόκους
που αναλογούν σε χρονική περίοδο που θα είναι κλάσμα του χρόνου ανατοκισμού.

4. Εφαρμόζετε το διωνυμικό μοντέλο με τα παραπάνω δεδομένα.

5. Αποδεικνύετε ότι η τιμή που υπολογίσατε είναι η μικρότερη δυνατή.

Σημειώστε ότι η ελάχιστη τιμή που υπολογίσατε μεταβάλλεται όταν: α) μεταβληθεί το πλήθος των περιόδων

του διωνυμικού δέντρου, β) μεταβληθούν οι ρυθμοί ανόδου και καθόδου (π.χ. τους υπολογίσετε με ιστορικά

δεδομένα 2 ετών αντί για ένα έτος κ.τ.λ.), γ) μεταβληθεί το επιτόκιο της χωρίς ρίσκο επένδυσης.
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