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’Askhsh 1 Θεωρούµε ένα διωνυµικό υπόδειγµα 2 εξάµηνων περιόδων για µια αγορά στην οποία υπάρχει

µια µετοχή και ένα οµόlογο όψεωc €1 µε ωρίµανση σε 1 έτοc. Η σηµερινή τιµή τηc µετοχήc είναι €10

ενώ αυτή του οµοlόγου είναι €0,9. Στο τέlοc του πρώτου εξαµήνου η αγορά µπορεί να βρεθεί σε δύο

καταστάσειc. Στη µια από αυτέc η αξία τηc µετοχήc είναι €12 και αυτή του οµοlόγου είναι €0,95 ενώ στην

άllη κατάσταση η αξία τηc µετοχήc είναι €9 και αυτή του οµοlόγου είναι €0,94. Στο τέlοc του δεύτερου

εξαµήνου η αξία τηc µετοχήc είναι είτε 20% πάνω είτε 10% κάτω από την τιµή τηc στουc έξι µήνεc.

α) Βρείτε το µέτρο martingale Q∗ που αντιστοιχεί στην επιlογή του οµοlόγου ωc <<numeraire>> και τιµο-
lογήστε ένα δικαίωµα αγοράc 100 µετοχών προc €1000 χρησιµοποιώνταc τη σχέση

V0 = B(0, T )EQ∗ [VT ].

β) Επιβεβαιώστε το παραπάνω αποτέlεσµα κατασκευάζονταc ένα αυτοχρηµατοδοτούµενο χαρτοφυlάκιο που

αποτεlείται από µετοχέc και οµόlογα και αναπαράγει την απόδοση του δικαιώµατοc στην ωρίµανση.

’Askhsh 2 Θεωρούµε ένα οµοlόγο όψεωc €1.000 µε ωρίµανση σε 5 χρόνια. Υποθέτουµε ότι η σηµερινή

χρονική διάρθρωση των επιτοκίων περιγράφεται από την σχέση B(0, t) = e−0.04t
για κάθε t, όταν ο χρόνοc

t εκφράζεται σε έτη.
α. Ποιά είναι η αξία ενόc προθεσµιακού συµβοlαίου επί του οµοlόγου µε ωρίµανση σε 2 έτη και παραδοτέα

τιµή €800? Ποιά είναι η προθεσµιακή τιµή του οµοlόγου;
β. Χρησιµοποιώνταc το υπόδειγµα του Black (υποθέτονταc lογαριθµική κανονική κατανοµή για την τιµή του
οµοlόγου σε δύο έτη) τιµοlογήστε ένα ευρωπαðκό δικαίωµα αγοράc του οµοlόγου µε τιµή εξάσκησηc €800

και ωρίµανση σε δύο έτη. Η διασπορά του ln(B(2, 5)) εκτιµάται ότι είναι 0,01.

’Askhsh 3 Σε ένα χρόνο από σήµερα πρόκειται να πάρετε ένα τρίµηνο δάνειο €10.000. Τα διατραπεζικά

επιτόκια για 12 και 15 µήνεc είναι αντίστοιχα 4,12% και 4,16%.

α. Βρείτε την σηµερινή αξία µιαc προθεσµιακήc σύµβασηc επιτοκίου, που σαc εξασφαlίζει επιτόκιο R. Για
ποιά τιµή του R είναι η αξία αυτήc τηc συµφωνίαc µηδενική?
β. Χρησιµοποιήστε το υπόδειγµα του Black για να τιµοlογήσετε µια συµφωνία οροφήc επιτοκίου 5%. Η
µεταβlητότητα του επιτοκίου περιόδου 3 µηνών εκτιµάται σε σ = 0, 2/

√
έτοc.

γ. Επαναlάβετε τα ερωτήµατα (α) και (β) αν η τράπεζα µε την οποία συνάπτετε τιc συµφωνίεc χρεώνει

προµήθεια 2% πάνω από το διατραπεζικό επιτόκιο.

’Askhsh 4 Τα σηµερινά επιτόκια EURIBOR για 3,6,9 και 12 µήνεc δανεισµού είναι αντίστοιχα 3,902%,
4,013%, 4,077% και 4,121%. ΄Εχετε ένα οµόlογο όψεωc e1.000 µε ωρίµανση σε 1 έτοc που πlηρώνει

τοκοµερίδια σε 3,6,9 και 12 µήνεc, µε µεταβlητό επιτόκιο δύο µονάδεc πάνω από το τρίµηνο EURIBOR που
ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου.

α. Ποιά είναι η σηµερινή αξία αυτού του οµοlόγου? Ποιά είναι η σηµερινή αξία των τοκοµεριδίων που

πρόκειται να lάβετε;
β. Θέlετε να ανταllάξετε αυτό το οµόlογο µε ένα οµόlογο που πlηρώνει σταθερά τοκοµερίδια µε επιτόκιο

R. Ποιά είναι η θεωρητικά δίκαιη αξία αυτήc τηc ανταllαγήc? Ποιό είναι το ισοδύναµο επιτόκιο ανταllαγήc?
γ. ΄Εστω τώρα ότι συµφωνείτε να ανταllάξετε µόνο τα δύο τεlευταία τοκοµερίδια µε τα αντίστοιχα

τοκοµερίδια σταθερού επιτοκίου R. Ποιά είναι η αξία µιαc τέτοιαc ανταllαγήc? Ποιό είναι το προθεσµι-
ακό επιτόκιο ανταllαγήc (forward swap rate)?
δ. Χρησιµοποιώνταc το υπόδειγµα του Black (υποθέτονταc ότι το ισοδύναµο επιτόκιο ανταllαγήc των δύο
τεlευταίων τοκοµεριδίων ακοlουθεί lογαριθµική κανονική κατανοµή) τιµοlογήστε το δικαίωµα να ανταllάξ-

ετε τιc δύο πlηρωµέc µε τιc αντίστοιχεc σταθερού επιτοκίου 5%. Η µεταβlητότητα του επιτοκίου ανταllαγήc

των δύο τεlευταίων πlηρωµών εκτιµάται σε σ = 0, 2/
√
έτοc.
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’Askhsh 5 Η σηµερινή ισοτιµία δοllαρίου/ευρώ είναι $1=€0,75309. Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται
σηµερινέc τιµέc ευρωπαðκών και αµερικανικών οµοlόγων χωρίc τοκοµερίδια.

Τιµή ΄Οψεωc ∆ιάρκεια (µήνεc) Αξία

$1000 12 $939
$1000 24 $884
$1000 36 $830
e1000 12 €961

e1000 24 €926

e1000 36 €893

Σε 12,24 και 36 µήνεc πρόκειται να lάβετε πlηρωµέc $100.000.
α. Προκειµένου να εξαlείψετε τον κίνδυνο πτώσηc τηc τιµήc του δοllαρίου επιθυµείτε να ανταllάξετε αυτέc

τιc πlηρωµέc µε πlηρωµέc €75.000. Ποιά είναι η θεωρητικά δίκαιη τιµή µιαc τέτοιαc ανταllαγήc;
β. Χρησιµοποιώνταc το υπόδειγµα του Black τιµοlογήστε το δικαίωµα να χρησιµοποιήσετε σε οποιαδήποτε
από τιc παραπάνω πlηρωµέc την ισοτιµία $1=€0,75 για τη µετατροπή τηc σε ευρώ. Η µεταβlητότητα τηc
ισοτιµίαc δοllαρίου/ευρώ εκτιµάται σε σ = 0, 10/

√
έτοc.

’Askhsh 6 Το 3µηνο επιτόκιο EURIBOR είναι 3,902%. Μια τράπεζα προσφέρει ανταllαγέc όπου ένα
σταθερό επιτόκιο ανταllάσεται κάθε τρειc µήνεc µε το 3µηνο επιτόκιο EURIBOR. Τα ισοδύναµα επιτόκια
ανταllαγήc (par swap rates) για ανταllαγέc διάρκειαc 6,9 και 12 µηνών είναι αντίστοιχα 3,925%, 3,940%
και 3,960%.

α. Ποιά είναι η σηµερινή τιµή του 6µηνου, του 9µηνου και του 12µηνου επιτόκιου EURIBOR;
β. ΄Εναc πεlάτηc τηc τράπεζαc οφείlει να καταβάllει (σε τρίτο πρόσωπο) σε 9 και 12 µήνεc τουc τόκουc

τριµήνου επί ενόc υποθετικού κεφαlαίου €10.000. Το επιτόκιο που θα πlηρώσει πρόκειται να καθοριστεί

σε 6 και 9 µήνεc αντίστοιχα και θα είναι µια ποσοστιαία µονάδα πάνω από το τότε ισχύον 3µηνο επιτόκιο

EURIBOR. Ο πεlάτηc αυτόc επιθυµεί να συνάψει σήµερα µια συµφωνία µε την τράπεζα για να ανταllάξει
αυτό το επιτόκιο µε ένα σταθερό επιτόκιο Rfix = 4, 90%. Ποια είναι το θεωρητικά δίκαιο τίµηµα που πρέπει
να καταβάllει στην τράπεζα για µια τέτοια συµφωνία?

γ. Για ποια τιµή του Rfix είναι η αξία µιαc τέτοιαc συµφωνίαc µηδενική?

δ. Χρησιµοποιώνταc το υπόδειγµα του Black τιµοlογήστε µια συµφωνία που προβlέπει ότι για κάθε πlηρωµή
το επιτόκιο που θα πlηρώσει ο πεlάτηc θα είναι τουlάχιστον 4% αllά δεν θα ξεπερνά το 5%. Η µεταβl-

ητότητα του επιτοκίου περιόδου 3 µηνών εκτιµάται σε σ = 0, 2/
√
έτοc.

Μια τέτοια συµφωνία (συνδυασµόc οροφήc (cap) και κατωφlίου (floor) ) αναφέρεται συνήθωc ωc collar.
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