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ΦΥLLΑ∆ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ IV (Ηµεροµηνία Παράδοσηc 14/2/2007)

’Askhsh 1 Η τρέχουσα τιµή µιαc µετοχήc είναι S0 και για τη δυναµική τηc υποθέτουµε ότι ακοlουθεί

το lογαριθµικό κανονικό υπόδειγµα µε ρυθµό απόδοσηc µ και µεταβlητότητα σ.
α) Ποιά είναι η αναµενόµενη τιµή και ποιά η διασπορά τηc τιµήc τηc µετοχήc έπειτα από χρόνο T ;
β) Χρησιµοποιώνταc το γεγονόc ότι η πιθανότητα µια τυχαία µεταβlητή Z µε τυπική κανονική κατανοµή
(Z ∼ N (0, 1)) να βρεθεί στο διάστηµα (-1,96,+1,96) είναι 0,95 βρείτε ένα 95% διάστηµα εµπιστοσύνηc
για την τιµή τηc µετοχήc έπειτα από χρόνο T .
γ) Ποιά είναι η πιθανότητα να ασκηθεί ένα ευρωπαðκό δικαίωµα αγοράc τηc µετοχήc µε τιµή άσκησηc

K και χρόνο ωρίµανσηc T ;
δ) Ποιά είναι η πιθανότητα η ST να είναι µεγαlύτερη από την αναµενόµενη τιµή τηc;

’Askhsh 2 ΄Ενα << ενισχυµένο>> ευρωπαðκό δικαίωµα αγοράc µε ωρίµανση T και τιµή άσκησηc K έχει
απόδοση f(ST ) = ((ST −K)+)2.
α) Υποlογίστε την τρέχουσα αξία του από τον τύπο των Black και Scholes.
β) Υποlογίστε το <<∆έlτα>> και το <<Βέγα>> του παραγώγου.

’Askhsh 3 ΄Εστω ένα ευρωπαðκού τύπου παράγωγο µε απόδοση στην ωρίµανση

f(ST ) =

{
1, αν ST ≥ K

0, αν ST < K.

α) Χρησιµοποιώνταc τον τύπο των Black και Scholes βρείτε την αξία του παραγώγου τη χρονική στιγµή
t, σαν συνάρτηση τηc τιµήc του πρωτογενούc προðόντοc St.
β) Βρείτε το <<∆έlτα>> αυτού του παραγώγου. Πώc συµπεριφέρεται αυτό καθώc το t πlησιάζει το T ;
γ) Με βάση την απάντησή σαc στο προηγούµενο ερώτηµα, σχοlιάστε αν είναι ρεαlιστικό να τιµοlογηθεί

ένα τέτοιο παράγωγο από τον τύπο των Black και Scholes.
δ) Αν στην αγορά µαc διατίθενται δικαιώµατα αγοράc του ιδίου προðόντοc µε ωρίµανση T και τιµέc
άσκησηc K−h, K, K +h, µε τιµέc διαπραγµάτευσηc c(K−h), c(K), και c(K +h) αντίστοιχα, δείξτε
από την αρχή τηc µη επιτηδειότηταc ότι η αρχική αξία του παραγώγου θα πρέπει να ικανοποιεί τη διπlή

ανισότητα:

c(K − h)− c(K)
h

≥ V0(f) ≥ c(K)− c(K + h)
h

.

’Askhsh 4 ΄Εστω ένα ευρωπαðκό παράγωγο µιαc µετοχήc µε απόδοση στην ωρίµανση f(ST ) = SN
T .

Τιµοlογήστε το παράγωγο βάσει του τύπου των Black και Scholes. Θεωρήστε γνωστά το άνευ κινδύνου
επιτόκιο r και την µεταβlητότητα τηc µετοχήc σ.

’Askhsh 5 Χρησιµοποιώνταc την ταυτότητα (για α > 1)

xα = α(α− 1)
∫ ∞

0

(x−K)+Kα−2dK

και το θεώρηµα Fubini για να εναllάξουµε την οlοκlήρωση και την αναµενόµενη τιµή, έχουµε:

EQ[Sα
T ] = α(α− 1)

∫ ∞

0

EQ[(ST −K)+]Kα−2dK.

Χρησιµοποιήστε αυτή την παρατήρηση και τον τύπο για την αξία ενόc ευρωπαðκού δικαιώµατοc αγοράc:

c(S0, T, K) = S0N(d1)−Ke−rT N(d2)

για να τιµοlογήσετε το παράγωγο τηc προηγούµενηc άσκησηc.
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’Askhsh 6 Τιµοlογήστε τώρα το παράγωγο τηc άσκησηc 4 lύνονταc τη διαφορική εξίσωση των

Black και Scholes. Προσπαθήστε να βρείτε lύση τηc µορφήc V (t, x) = h(t)xN
. Ποια διαφορική εξίσωση

πρέπει να ικανοποιεί η συνάρτηση h(t); Με ποια τεlική συνθήκη; Lύστε τώρα αυτή την εξίσωση.

’Askhsh 7 ΄Εναc χρηµατιστήc διαχειρίζεται το ακόlουθο χαρτοφυlάκιο δικαιωµάτων επί τηc µετοχήc

µιαc εταιρείαc:

Τύποc ∆ικαιώµατοc Θέση ∆έlτα Γάµµα Βέγα

Αγοράc -1.000 0,50 2,2 1,8

Αγοράc -500 0,80 0,6 0,2

Πώlησηc -2.000 -0,40 1,3 0,7

Αγοράc -500 0,70 1,8 1,4

Στο χρηµατιστήριο παραγώγων είναι διατίθενται προc διαπραγµάτευση δύο δικαιώµατα αγοράc τηc ίδιαc

µετοχήc µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

∆έlτα Γάµµα Βέγα

0,60 1,5 0,8

0,10 0,5 0,6

Περιγράψτε τι συναllαγέc πρέπει να κάνει ο χρηµατιστήc για να κάνει το χαρτοφυlάκιό του ουδέτερο

ωc προc Γάµµα, ∆έlτα και Βέγα.

’Askhsh 8 Χρησιµοποιώνταc µια επαναlηπτική µέθοδο βρείτε προσεγγιστικά την µεταβlητότητα µιαc

µετοχήc αξίαc d50, όπωc τεκµαίρεται από ένα ευρωπαðκό δικαίωµα αγοράc τηc µετοχήc µε ωρίµανση

σε 6 µήνεc, παραδοτέα τιµή d55, και τιµή διαπραγµάτευσηc d2,50. Θεωρήστε το ετήσιο άνευ κινδύνου

επιτόκιο (υποlογισµένο µε συνεχή απόδοση) σταθερό και ίσο προc 5%.

’Askhsh 9 Η τιµή µιαc µετοχήc είναι d25. Η µεllοντική τιµή τηc για ένα συµβόlαιο µεllοντικήc

εκπlήρωσηc µε 6µηνη διάρκεια είναι dF . Ποιά είναι η µεταβlητότητα τηc µετοχήc που τεκµαίρεται από
ένα ευρωπαðκό δικαίωµα αγοράc τηc ίδιαc µετοχήc µε ωρίµανση σε 6 µήνεc, τιµή άσκησηc dF και τιµή
διαπραγµάτευσηc ¤5; Θεωρήστε το άνευ κινδύνου επιτόκιο σταθερό. ∆ίνεται ότι N(0, 2533) = 0, 6.

’Askhsh 10 ΄Ενα παράγωγο µιαc µετοχήc έχει απόδοση στην ωρίµανση

f(ST ) =

{
S2

T /S0, αν St ≥ K

0, αν St < K,

όπου t ∈ (0, T ). Τιµοlογήστε αυτό το παράγωγο βάσει του lογαριθµικού κανονικού υποδείγµατοc.

’Askhsh 11 ∆είξτε ότι αν η V (t, x) είναι lύση τηc διαφορικήc εξίσωσηc των Black και Scholes:

∂V

∂t
(t, x) +

1
2
σ2x2 ∂2V

∂x2
(t, x) + rx

∂V

∂x
(t, x)− rV (t, x) = 0, t < T, x > 0,

τότε η συνάρτηση

u(τ, y) = e
(κ+1)2

4 τ+ κ−1
2 yV (T − 2τ

σ2
, ey),

όπου κ = 2r/σ2
είναι lύση τηc εξίσωσηc τηc θερµότηταc:

∂u

∂τ
(τ, y) =

∂2u

∂y2
(τ, y), τ > 0, y ∈ R.
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’Askhsh 12 Τιµοlογήστε το παράγωγο τηc άσκησηc 3 µε άνω και εκτόc φράγµα στο K.(S0 < K)

’Askhsh 13 Υποlογίστε το <<Γάµµα>> ενόc δικαιώµατοc αγοράc µε κάτω και εκτόc φράγµα M , ωρί-
µανση T , και παραδοτέα τιµή K(K > M). Πώc συµπεριφέρεται το πρόσηµο του <<Γάµµα>> κοντά στο
φράγµα; Τι πlεονέκτηµα προσφέρει το γεγονόc αυτό στην αντιστάθµιση;

’Askhsh 14 α. Ποια διαφορική εξίσωση, σε ποιο χωρίο και µε ποιεc συνοριακέc συνθήκεc πρέπει να

ικανοποιεί η συνάρτηση p(t, x) ώστε η αξία τη χρονική στιγµή t < T ενόc ευρωπαðκού δικαιώµατοc
πώlησηc µε Ĺnw kai ektìc φράγµα M (δεδοµένου ότι δεν έχει χάσει την αξία του µέχρι τη στιγµή t)
να είναι p(t, St) (M ≥ S0 και M ≥ K.)
β. Πώc αllάζει το αποτέlεσµα αν M < K;
γ. Ποια είναι η τιµή ενόc ευρωπαðκού δικαιώµατοc πώlησηc µε την ίδια παραδοτέα τιµή, αllά µε Ĺnw

kai entìc φράγµα M ;
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