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Εισαγωγή

Στην δεκαετία του 1970 οι Black, Scholes και Merton παρουσίασαν ένα 

θεμελιώδες μοντέλο για την αποτίμηση των δικαιωμάτων - options (γνωστό ως 

μοντέλο Black-Scholes) στηριζόμενοι σε βασικές υποθέσεις για την διαδικασία που 

περιγράφει την εξέλιξη της αξίας ενός υποκείμενου (στο δικαίωμα) 

χρηματοοικονομικού προϊόντος (όπως η μετοχή) καθώς και σε θεμελιώδεις υποθέσεις 

απαγόρευσης arbitrage (τα δικαιώματα θα αποτιμούνται με τέτοιο τρόπο ώστε η 

δημιουργία οποιουδήποτε χαρτοφυλακίου με θέση στο δικαίωμα και στον υποκείμενο 

τίτλο να μην οδηγεί σε υπερκέρδη και να αποδίδει το δίχως κίνδυνο επιτόκιο).

Το μοντέλο Black-Scholes αποτελεί ένα από τα διασημότερα 

χρηματοοικονομικά εργαλεία χάρη στην απλότητα και την ευχρηστία του (για τον 

υπολογισμό ενός δικαιώματος με χρήση του μοντέλου απαιτούνται δεδομένα που 

άμεσα παρατηρούνται στην αγορά). Παρόλα αυτά το Black-Scholes μοντέλο σφάλει, 

εξαιτίας της υπόθεσης που εμπεριέχει για την διαδικασία των τιμών της υποκείμενης 

αξίας. Κάτι τέτοιο διαπιστώνεται άμεσα από την ύπαρξη στην αγορά του «χαμόγελου 

μεταβλητότητας» το οποίο ουσιαστικά δείχνει πως η μεταβλητότητα, την οποία το 

Black-Scholes υποθέτει ως σταθερή, δεν είναι, αλλά μεταβάλλεται σε σχέση με την 

τιμή άσκησης του δικαιώματος. Συνέπεια αυτού είναι πως για την πραγματοποίηση 

ορθής αποτίμησης με χρήση του Black-Scholes θα απαιτούνταν διαφορετική 

μεταβλητότητα για κάθε δικαίωμα. Άρα το μοντέλο οδηγεί σε λανθασμένη αποτίμηση 

και κατ’ επέκταση σε ελλιπή αντιστάθμιση (ελλιπή προστασία έναντι του κινδύνου).

Κάνοντας λόγο για αντιστάθμιση αναφερόμαστε ουσιαστικά στην συσχέτιση 

ανάμεσα σε ένα δικαίωμα και στην υποκείμενη αξία του - η θέση στο ένα είναι ένα 

υποκατάστατο θέσης στο άλλο. Αυτό έχει ως συνέπεια την καθημερινή χρήση των 

δικαιωμάτων - στην αγορά - ως μέσο προστασίας απέναντι στον κίνδυνο (διαμέσου 

της αντιστάθμισης). Το τελευταίο φανερώνει πόσο «επικίνδυνο» αλλά και πόσο 

σημαντικό είναι το πρόβλημα της «ελλιπής» αντιστάθμισης του Black-Scholes.
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Ως λογική συνέπεια των προβλημάτων του Black-Scholes μια σειρά από 

μοντέλα - επεκτάσεις - παρουσιάστηκαν τα οποία επιδιώκουν να τα ξεπεράσουν. 

Επιδιώκουν δηλαδή να «παρακολουθήσουν» το χαμόγελο μεταβλητότητας που 

παρουσιάζεται στην αγορά, ώστε να αποτιμήσουν και να αντισταθμίσουν ορθά. Τα 

περισσότερα από αυτά τα μοντέλα εστιάζουν στην «εξαγωγή» μιας διαφορετικής 

διαδικασίας για την υποκείμενη αξία (πέρα από την γεωμετρική κίνηση Brown που το 

Black-Scholes τελικά υιοθετεί) και κατ' επέκταση στην εξαγωγή μιας διαφορετικής 

κατανομής για τις τιμές (από αυτή του Black-Scholes). Διαχωρίζοντας τις διάφορες 

προσεγγίσεις τα περισσότερα μοντέλα μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις βασικές 

κατηγορίες.

Είναι τα μοντέλα στοχαστικής μεταβλητότητας (όπως του Heston (1993). των 

Stein και Stein (1987), των Hull και White (1987), του Wiggins (1987) κλπ.) όπου η 

μεταβλητότητα ακολουθεί μια εξωγενή διαδικασία (diffusion). Είναι μοντέλα που 

ανάλογα με το αν η μεταβλητότητα συσχετίζεται με τις μεταβολές της απόδοσης του 

υποκείμενου τίτλου (μετοχή) ή όχι και με το αν ο κίνδυνος που δημιουργεί 

«ανταμείβεται» με κάποιο πριμ ή όχι, παράγουν τελικά διάφορες μορφές του 

χαμόγελου.

Μια δεύτερη προσέγγιση είναι τα μοντέλα που θεωρούν ότι οι τιμές μπορούν να 

εμφανίσουν ασυνέχεια (όπως σε ένα κραχ) και ενσωματώνουν έτσι «άλματα» για τις 

τιμές του υποκείμενου τίτλου (ξεκινώντας από τον Merton (1976) που ενσωματώνει 

άλματα στο Black-Scholes). Διάφορα μοντέλα εμφανίσθηκαν τα οποία θεωρούν την 

ύπαρξη στοχαστικής μεταβλητότητας και αλμάτων (Bakshi, Cao και Chen (1997), 

Bates (2000), Duffie, Pan και Singleton (2000)). Και πάλι ανάλογα με την συσχέτιση 

της μεταβλητότητας με την απόδοση, με την ύπαρξη ή μη κάποιου πριμ για τα 

άλματα κλπ. τα μοντέλα παράγουν διάφορες μορφές του χαμόγελου.

Τέλος υπάρχουν μοντέλα διακριτής μεταβλητότητας τα οποία επεκτείνουν το 

Black-Scholes θεωρώντας πως η μεταβλητότητα είναι διακριτή συνάρτηση της τιμής 

της μετοχής και του χρόνου (όπως το CEV). Σε σημαντικότερες προσεγγίσεις της 

κατηγορίας η μεταβλητότητα εκφράζεται σε όρους γνωστών τιμών των δικαιωμάτων, 

όπως αυτές παρατηρούνται στην αγορά (Derman και Kani (1994), Dupire (1994), 

Rubinstein (1994)).

Πέρα βέβαια από αυτές τις τρεις κατηγορίες εμφανίσθηκαν μοντέλα που 

επιχειρούν να συνδυάσουν χαρακτηριστικά των κατηγοριών, μοντέλα που εστιάζουν 

στην εκτίμηση και πρόβλεψη της μεταβλητότητας (GARCH), μοντέλα που
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επιδιώκουν την «σύνδεση» της τιμής ενός δικαιώματος με ένα άλλο γνωστό (αλλαγή 

numeraire), μοντέλα που ενδιαφέρονται για πρακτικές διορθώσεις του Black-Scholes 

(adaptive mesh model), άλλες, νεότερες προσεγγίσεις (διαδικασίες Levy) κλπ. Ο 

κατάλογος, φαίνεται, και μάλλον είναι ατελείωτος.

Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται προσπάθεια να παρουσιασθούν συνοπτικά 

αλλά περιεκτικά οι κυριότερες επεκτάσεις. Η εργασία λειτουργώντας κατά κάποιο 

τρόπο ως ιστορική διαδρομή των προσπαθειών ορθής αποτίμησης και αντιστάθμισης 

των δικαιωμάτων, ξεκινά από την εξαγωγή του ίδιου του Black-Scholes. παρουσιάζει 

τις κυριότερες επεκτάσεις του (την εξαγωγή τους, την δομή τους και τα 

αποτελέσματα τους), παρουσιάζει τις συνέπειες του χαμόγελου μεταβλητότητας (και 

άρα των αδυναμιών του Black-Scholes) στην αντιστάθμιση και προσπαθεί να 

οδηγηθεί σε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα.

Η δομή της εργασίας είναι η εξής. Στην ενότητα 1 ασχολούμαστε με την 

συμπεριφορά των τιμών των μετοχών όπως αυτή υπονοείται για την εξαγωγή του 

Black-Scholes (το οποίο παρουσιάζεται στην ενότητα 2). Στην ενότητα 3 κάνουμε 

λόγο για την αντιστάθμιση δέλτα. Στην ενότητα 4 παρουσιάζουμε το χαμόγελο 

μεταβλητότητας. Στην ενότητα 5 παρουσιάζονται μοντέλα - επεκτάσεις - διακριτής 

μεταβλητότητας, ενώ στις ενότητες 6 και 7 παρουσιάζονται τα μοντέλα στοχαστικής 

μεταβλητότητας και αντίστοιχα τα μοντέλα που ενσωματώνουν την ύπαρξη κάποιου 

άλματος στις τιμές. Στην ενότητα 8 περιέχονται κάποιες ακόμη προσεγγίσεις που δεν 

ανήκουν (τουλάχιστον όχι απόλυτα) στις παραπάνω βασικές κατηγορίες. Στην 

ενότητα 9 παρουσιάζουμε (με ένα απλό παράδειγμα) την αδυναμία του Black-Scholes 

να πετύχει «ορθή» αντιστάθμιση. Τέλος, στην ενότητα 10 περιέχονται ο επίλογος και 

τα συμπεράσματα της εργασίας.
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1. Συμπεριφορά των τιμών των μετοχών

1.1 Στοχαστική διαδικασία Markov

Μια μεταβλητή της οποίας η τιμή αλλάζει με αβεβαιότητα σε σχέση με τον 

χρόνο ακολουθεί μια στοχαστική διαδικασία. Αν η τιμή αλλάζει σε συγκεκριμένες 

(διακριτές) χρονικές στιγμές χαρακτηρίζεται ως στοχαστική διαδικασία διακριτού 

χρόνου ενώ αν αλλάζει οποιαδήποτε χρονική στιγμή ως συνεχούς χρόνου. Αντίστοιχα 

αν η μεταβλητή της στοχαστικής διαδικασίας μπορεί να πάρει μόνο συγκεκριμένες 

τιμές χαρακτηρίζεται ως στοχαστική διαδικασία διακριτής μεταβλητής ενώ αν μπορεί 

να πάρει οποιαδήποτε τιμή, σε ένα εύρος τιμών, χαρακτηρίζεται ως συνεχούς 

μεταβλητής.

Αν και η τιμή μιας μετοχής δεν μεταβάλλεται παρά μόνο κατά την διάρκεια της 

διαπραγμάτευσής της και δεν παίρνει (κατά την διάρκεια αυτή) παρά μόνο τιμές μέσα 

στα όρια που καθορίζουν τα αρμόδια όργανα στο χρηματιστήριο (με συγκεκριμένο 

βήμα), είναι εξαιρετικά χρήσιμο να θεωρηθεί ότι ακολουθεί στοχαστική διαδικασία 

συνεχούς χρόνου και συνεχούς μεταβλητής.

Καθημερινά «επαγγελματίες» αναλυτές παρακολουθούν τις κινήσεις της 

αγοράς, μελετούν τις πορείες των μετοχών και λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις 

έχοντας -ευνόητα- ως φυσική επιδίωξη την επίτευξη υπερκέρδους, «προβλέποντας» 

πολύ απλά το μέλλον. Παρόλα αυτά (όπως αποδεικνύεται και στην πράξη) οι 

επαγγελματίες αναλυτές δεν φαίνεται να τα καταφέρνουν καλύτερα από τους απλούς 

επενδυτές. Κάτι τέτοιο συνάγει απόλυτα με τον αδύναμο τύπο αποτελεσματικής 

αγοράς. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη μορφή, όλες οι ιστορικές πληροφορίες έχουν 

αποτυπωθεί στην τιμή της μετοχής. Αυτό σημαίνει πως δεν είναι εφικτή η 

πραγματοποίηση υπερκέρδους με χρήση της πληροφόρησης των παρελθουσών τιμών.

Τα παραπάνω συμιπυκνώνονται σε μια πρωταρχική υπόθεση, ότι οι τιμές των 

μετοχών ακολουθούν μια διαδικασία Markov. Πρόκειται για μια στοχαστική 

διαδικασία συνεχούς χρόνου, συνεχής μεταβλητής κατά την οποία μόνο η παρούσα 

αξία μιας μεταβλητής είναι σχετική για την πρόβλεψη της μελλοντικής της τιμής. Ο 

τρόπος με τον οποίο έφτασε εδώ (η διαδρομή της τιμής) δεν έχει την παραμικρή
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σημασία. Έχει, δηλαδή αποτυπωθεί στην παρούσα τιμή της. Κατά συνέπεια η 

πρόβλεψη για το μέλλον εκφράζεται μόνο μέσω εργαλείων των πιθανοτήτων -πιο 

συγκεκριμένα των κατανομών- και όχι μέσω ιστορικών δεδομένων. Η διαδρομή, 

δηλαδή, που ακολούθησε η τιμή στο παρελθόν είναι άσχετη με την κατανομή της 

τιμής σε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον.

Αυτό σημαίνει πως οι μεταβολές μιας μεταβλητής που ακολουθεί διαδικασία 

Markov, σε διαδοχικές χρονικές περιόδους είναι ανεξάρτητες και ακολουθούν 

κανονική κατανομή φ(μ.σ) με μέση τιμή μ και τυπική απόκλιση σ. Εφόσον 

θεωρήσουμε ότι ακολουθούν τυπική κανονική κατανομή Α(0,1) η κατανομή για μια 

μεταβολή St (αφού είναι ανεξάρτητες, οι διακυμάνσεις είναι προσθετικές) θα είναι

Ν( Ο,ΛΪά).

1.2 Στοχαστικές διαδικασίες συνεχούς χρόνου

Οποιαδήποτε στιγμή μιας «συνήθους» ημέρας διαπραγμάτευσης σε ένα 

χρηματιστήριο η τιμή μιας μετοχής μπορεί να αντιδράσει με τρεις διαφορετικούς 

τρόπους σε στιγμιαίο χρόνο : Να παρουσιάσει στοιχειώδη άνοδο, να παρουσιάσει 

στοιχειώδη κάθοδο ή να παραμείνει αμετάβλητη.

Με τα παραπάνω και με την έννοια της συνήθους ημέρας διαπραγμάτευσης 

αγνοούμε εντελώς το ενδεχόμενο ενός «σπάνιου» συμβάν. Η παρατήρηση του 

σπάνιου ή ασυνήθους έχει να κάνει με την ασυνέχεια που εμφανίζεται στην διαδρομή 

των τιμών. Αυτό που τα διαχωρίζει από ακραίες μεταβολές που όμως μπορούν να 

εξηγηθούν από μια στοχαστική διαδικασία συνεχούς χρόνου είναι ότι σε εξαιρετικά 

μικρό χρονικό διάστημα έχουν θεωρητικά μηδενική πιθανότητα εμφάνισης (με 

μέγεθος όμως που δεν μειώνεται απαραίτητα), σε αντίθεση με μεταβολές που 

εξηγούνται από την στοχαστική διαδικασία. Οι τελευταίες ακόμη και αν είναι 

ακραίες, για όσο μικρό διάστημα και αν μιλάμε εξακολουθούν να έχουν πιθανότητα 

εμφάνισης (το μέγεθος τους μειώνεται με μείωση του χρόνου - σε αμελητέο διάστημα 

γίνεται αμελητέο)1.

Γενικότερα ονομάζουμε diffusion process μια στοχαστική διαδικασία Markov 

συνεχούς χρόνου, συνεχούς μεταβλητής που ακολουθεί συνεχή διαδρομή.

1 Για τα σπάνια συμβάντα και τις συνέπειες τους στην κίνηση των μετοχών λεπτομερέστερη αναφορά 
θα γίνει παρακάτω.
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Η διαδικασία Wiener είναι μια στοχαστική διαδικασία Markov. Πρόκειται για 

στοχαστική διαδικασία με μηδενική μέση μεταβολή και μοναδιαίο ρυθμό 

διακύμανσης. Οι μεταβολές σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα είναι ανεξάρτητες 

και παρουσιάζουν «σταθερότητα», κατανέμονται δηλαδή με τον ίδιο τρόπο 

(ακολουθώντας κανονική κατανομή). Θεωρούμε δηλαδή ότι οι μεταβολές αυτές 

ακολουθούν μια διαδρομή «τυχαίου περίπατου».

Σύμφωνα με το κεντρικό οριακό θεώρημα το άθροισμα ανεξάρτητων 

μεταβλητών με την ίδια κατανομή, συγκλίνει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες στην 

κανονική κατανομή. Μια διαδικασία Wiener είναι το ασυμπτωτικό όριο πολλών 

τυχαίων μεταβλητών. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως το αποτέλεσμα του «τυχαίου 

περιπάτου» μιας μεταβλητής συγκλίνει στην κίνηση Brown .

Μια μεταβλητή z της οποίας η τμιή μεταβάλλεται με συνεχή τρόπο θα 

ακολουθεί διαδικασία Wiener όταν η μεταβολή δζ σε χρονικό διάστημα St είναι

δζ = ε^ίδϊ όπου ε τυχαία τιμή από την τυπική κανονική κατανομή ΛΤΟ,Ι). Για δυο 

ανεξάρτητα διαστήματα St, δζ είναι ανεξάρτητες.

Έχουμε για 0 =< t0 <t] <...</, <...<tN =Τ και για κάθε i, ti-ti_i = St . 

Τότε το άθροισμα

Ν

ζ(Γ)-ζ(0) = ^είλίά (1.1)
/=Ι

συγκλίνει σε μια διαδικασία Wiener, καθώς το Ν τείνει στο άπειρο, δηλαδή καθώς 

St τείνει στο 0 (είναι το όριο του αθροίσματος ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών με 

όμοια κατανομή - κεντρικό οριακό θεώρημα). Τότε :

1. Το αναμενόμενο μήκος της διαδρομής που ακολουθεί η ζ σε οποιοδήποτε χρονικό 

διάστημα είναι άπειρο.

2. Ο αναμενόμενος αριθμός φορών που το ζ ισούται με μια τιμή σε οποιοδήποτε 

χρονικό διάστημα είναι άπειρο.

Η βασική διαδικασία Wiener έχει μακροπρόθεσμη τάση (drift rate) ίση με μηδέν 

και ρυθμό διακύμανσης 1. Αυτό σημαίνει πως η αναμενόμενη τιμή του ζ στο μέλλον 

είναι η παρούσα και η διακύμανση της μεταβολής του ζ σε χρόνο Τ ισούται με Τ .

Σε μια γενικευμένη διαδικασία Wiener ο ρυθμός απόκλισης και ο ρυθμός 

διακύμανσης μπορούν να τεθούν ίσες με οποιεσδήποτε σταθερές. Μπορούμε δηλαδή

2 Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις διαδικασίες Wiener και Brown. Σύμφωνα 
με το θεώρημα του Levy κάθε διαδικασία Wiener με σταθερή σ2 είναι μια κίνηση Brown.
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να θεωρήσουμε μια τυχαία μεταβλητή x η οποία ακολουθεί μια τέτοια διαδικασία με 

ρυθμό απόκλισης α και ρυθμό διακύμανσης b1. Θα έχει έτσι την μορφή διαφορικής 

εξίσωσης :

dx = adt + bdz (1.2)

(όπου b φορές η διαδικασία Wiener).

Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να ισχυριστούμε πως οι τιμές των μετοχών 

ακολουθούν διαδικασία Wiener. Οι μετοχές δεν έχουν σταθερό ρυθμό αύξησης και 

σταθερό ρυθμό διακύμανσης. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε για παράδειγμα κάποια 

μακροπρόθεσμη τάση από ιστορικά δεδομένα. Και φυσικά η απόλυτη μεταβολή της 

τιμής δεν είναι αρκετά χρήσιμη. Μπορούμε όμως να εικάσουμε ότι η αναμενόμενη 

αναλογική μεταβολή της μετοχής (τάση προς τιμή μετοχής) για μια μικρή χρονική 

περίοδο παραμένει σταθερή - όχι όμως και η αναμενόμενη απόλυτη μεταβολή. Αυτό 

εκφράζεται με μια σχέση dS / S = Lidt (μ σταθερά).

Λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη μεταβλητότητας της ποσοστιαίας απόδοσης 

(ανεξάρτητη από την τιμή της μετοχής) έχουμε :

ή σε διακριτό χρόνο

dS ,
— = μάί + adz (1.3)

SS = μS5t + σ$ε\[ά , ε ~ ^(0,1) (1.4)

Η παραπάνω σχέση είναι γνωστή και ως γεωμετρική κίνηση Brown3 και

SS/S ~ φ(μά,σ\ίδί) (όπου μ η αναμενόμενη απόδοση της μετοχής στην μονάδα 

του χρόνου και σ η μεταβλητότητα).

1.3 Το λήμμα του Ito

Από μια διαδικασία dx = udt + bdz (όπως περιγράφηκε παραπάνω) μπορούμε 

να θεωρήσουμε ότι ο ρυθμός αύξησης και ο ρυθμός διακύμανσης είναι συνάρτηση 

τόσο της μεταβλητής x όσο και του χρόνου t. Προκύπτει έτσι μια γενικευμένη 

διαδικασία Wiener γνωστή ως διαδικασία Ito όπου :

3 Σε αντίθεση με την συνήθη κίνηση Brown που δεν είναι άλλη από την dS = pdt + bdz, την οποία 
προφανώς ακολουθεί η μεταβλητή dS / S .
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dx = a(x,t)dt + b{x,t)dz (1.5) 

και σε διακριτό χρόνο, από t σε t + St

δχ = a(x,t)St + b(x,t)£\[<5t (1.6)

Σύμφωνα με το λήμμα του Ito εφόσον γνωρίζουμε την στοχαστική διαδικασία 

που ακολουθεί μια μεταβλητή x μπορούμε να γνωρίζουμε την στοχαστική 

διαδικασία που θα ακολουθεί μια μεταβλητή G(x,0 (δηλαδή μια μεταβλητή 

συνάρτηση της x και του χρόνου t). Γνωρίζοντας την διαδικασία Ito που ακολουθεί 

η χ και είναι dx = a{x,t)dt + b(xj)dz , η G θα ακολουθεί επίσης διαδικασία Ito της 

μορφής :

dG
dG dG 1 d2G l2
— a + — +------ -b
dx dt 2 dx2

dt + — bdz (1.7) 
dx

με μακροπρόθεσμη τάση

(dG flG 1 d2G
—— Cl H-----------1---------------—

. dx dt 2 dx 2
b2

\

y

και ρυθμό διακύμανσης

(dG Λ2 — b 
V dx

Σύμφωνα λοιπόν με το λήμμα του Ito θεωρώντας ότι η τιμή της μετοχής 

ακολουθεί γεωμετρική κίνηση Brown dS = juSdt + oSdz μπορούμε να γνωρίζουμε 

την κίνηση της μεταβλητής G που εξαρτάται από την κίνηση της μετοχής S και του 

χρόνου /. Ουσιαστικά το λήμμα του Ito λειτουργεί ως όχημα που από την στοχαστική 

διαφορική εξίσωση που αντιστοιχεί στην S καθορίζει την στοχαστική διαφορική 

εξίσωση που ανταποκρίνεται στην G . Στην πραγματικότητα το πέρασμα του χρόνου 

επιδρά με δύο τρόπους στην G . Ο ένας είναι άμεσος μέσω της μεταβλητής / και ο 

δεύτερος μέσω της S, καθώς νέα πληροφόρηση (με το πέρασμα του χρόνου) 

επηρεάζει την S. Το άθροισμα των δύο παραπάνω επιδράσεων παρουσιάζεται από 

την στοχαστική διαφορική εξίσωση dG(Sj) που σύμφωνα με το λήμμα του Ito θα 

είναι:

dG =
dG _ dG 1 d2G 2o2
— uS + — +------ -a~S~
dS dt 2 dS2

i dGdt Λ------oSdz (1.8)
ds

όπως παρατηρούμε για τις S και G έχουμε την ίδια πηγή αβεβαιότητας dz .
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2. Το μοντέλο των Black-Scholes

2.1 Η κατανομή των τιμών των μετοχών

Θεωρώντας μια μεταβλητή G = In5 σύμφωνα με το λήμμα του Ito η μεταβολή 

της G θα ακολουθεί γενικευμένη διαδικασία Wiener με μορφή :

dG = μ —
σ'2 Λ

2 g
dt + σάζ (2.1)

δηλαδή η μεταβολή της InS για ένα χρονικό διάστημα από μηδέν έως Τ θα 

κατανέμεται κανονικά με μέση τιμή

μ
σ 2 λ

? 2
Τ

και διακύμανση 

Δηλαδή

σ2Τ

( r
In ST - In S0 ~φ μ —

νν

In Sr ~ φ In S,, + μ

ι \

.2 Λ

2 2

ΤήσΤΐ

Τ,σΤτ

(2.2)

(2.3)

Σύμφωνα με αυτό ο φυσικός λογάριθμος της τιμής της μετοχής ακολουθεί την 

κανονική κατανομή. Αυτό συνεπάγεται πως η τιμή της μετοχής θα ακολουθεί την 

κανονική λογαριθμική κατανομή (lognormal).

2.2 Διαφορική εξίσωση Black - Seholes - Merton

Η διαφορική εξίσωσης των Black - Seholes - Merton είναι η μια εξίσωση η 

οποία ικανοποιείται από κάθε παράγωγο γραμμένο σε μια μετοχή η οποία δεν δίνει 

μέρισμα. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση ενός 

παραγώγου. Η εξαγωγή της διαφορικής εξίσωσης των Black - Seholes - Merton 

στηρίζεται στην υπόθεση δημιουργίας ενός αυτοχρηματοδοτούμενου (η τιμή του μετά 

την αρχική δημιουργία του αλλάζει χωρίς εξωτερικές χρηματικές ενισχύσεις)
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χαρτοφυλακίου δίχως κίνδυνο, στο οποίο υπάρχει θέση στο παράγωγο και στην 

υποκείμενη μετοχή. Η απουσία κινδύνου συνεπάγεται ότι η απόδοση για το 

χαρτοφυλάκιο θα είναι το δίχως κίνδυνο επιτόκιο r .

Η δημιουργία ενός τέτοιου χαρτοφυλακίου είναι εφικτή καθώς μιπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι μετοχή και παράγωγο έχουν την ίδια πηγή αβεβαιότητας. Μεταξύ 

μετοχής και παραγώγου υπάρχει συσχέτιση, κάτι που σημαίνει πως με την δημιουργία 

κατάλληλου χαρτοφυλακίου το ένα θα αντισταθμίζει τα κέρδη ή τις ζημιές του άλλου, 

και άρα η πηγή αβεβαιότητας εξαλείφεται. Η σχέση ανάμεσα σε μεταβολές της τιμής 

της μετοχής και του παραγώγου περιγράφεται από το Ελληνικό γράμμα δέλτα Δ και 

η αντιστάθμιση που πραγματοποιείται, καλείται αντιστάθμιση δέλτα4. Η επιθυμητή 

φυσικά συσχέτιση που διατηρεί το χαρτοφυλάκιο δίχως κίνδυνο δεν ισχύει παρά για 

ένα μικρό χρονικό διάστημα, αυτό όμως είναι αρκετό για την εξαγωγή της 

διαφορικής εξίσωσης. Σε πέρας χρόνου απαιτείται συνεχή αναπροσαρμογή.

Μια σειρά από υποθέσεις χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή της διαφορικής 

εξίσωσης των Black - Scholes - Merton :

• Η τιμή της μετοχής ακολουθεί γεωμετρική κίνηση Brown με μ και σ σταθερά. 

(Κάτι που δεν ισχύει απόλυτα για προϊόντα ή δικαιώματα σε επιτόκια).

• Επιτρέπεται η ανοιχτή πώληση μετοχών (short selling).

• Δεν υπάρχουν κόστη συναλλαγών ή φόροι. (Προφανώς υπάρχουν, ενώ το bid-ask 

spread αυξάνει το κόστος της αντιστάθμισης).

• Οι μετοχές μπορούν να «διαιρεθούν» (δηλ. να πάρουμε τμήμα μετοχής).

• Δεν υπάρχουν μερίσματα μέχρι τη λήξη του παραγώγου (η τροποποίηση πάντως 

που θα απαιτούνταν αν δεχτούμε το αντίθετο, εύκολα μπορεί να εισαχθεί στην 

εξίσωση).

• Δεν υπάρχουν ευκαιρίες πραγματοποίησης arbitrage. Αυτό σημαίνει πως δυο 

χαρτοφυλάκια με ίδιο payoff στο μέλλον, θα πρέπει να έχουν και ενδιάμεσα την 

ίδια τιμή.

• Οι συναλλαγές είναι συνεχείς. Κάτι που επιτρέπει συνεχή αντιστάθμιση δέλτα. 

(Στην πράξη είναι αδύνατη και εξαρτάται βέβαια και από το κόστος συναλλαγής).

• Το δίχως κίνδυνο επιτόκιο r είναι σταθερό και το ίδιο για όλες τις λήξεις. (Συχνά 

εξαρτάται από τον χρόνο και φυσικά μπορεί να είναι στοχαστικό).

4 Για τον συντελεστή Δ, την σημασία του και την αντιστάθμιση δέλτα γίνεται αναφορά παρακάτω.
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Οποιαδήποτε από τις παραπάνω υποθέσεις μπορεί να «χαλαρώσει» με σκοπό 

την βελτίωση του αρχικού μοντέλου αλλά είναι εμφανές πως ορισμένες υποθέσεις 

είναι πιο ουσιώδεις. Έτσι μικρή τροποποίηση μπορεί να περιλαμβάνει τυχόν 

μερίσματα αλλά εγκατάλειψη της υπόθεσης no-arbitrage είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Όπως δείξαμε νωρίτερα, θεωρώντας πως η μετοχή ακολουθεί γεωμετρική 

κίνηση Brown δηλαδή dS = fiSdt + oSdz , από το λήμμα του Ito η μεταβλητή / 

(παράγωγο) που είναι συνάρτηση της μετοχής και του χρόνου f(S,t) θα ακολουθεί 

τη διαδικασία

df =
dS dt 2 dS2

\
2 γί 2 dt + — oSdz (2.4) 

dS

Ενώ για διακριτό χρόνο St θα είναι:

SS = μΞδί + oSSt (2.5) 

και

Sf =
df „ df 1----jUS Η------- 1-------- -
dS dt 2 dS2

<r dfSt + — oSSz (2.6) 
dS

Θεωρώντας ένα χαρτοφυλάκιο με τις θέσεις :

df-1 παράγωγα και Η----- μετοχές
dS

η αξία Π του χαρτοφυλακίου θα είναι:

dfΠ =-f + —S (2.7) 
dS

και η μεταβολή στην αξία (όΠ) σε χρονικό διάστημα St :

STl = -Sf + — SS (2.8) 
dS

Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (2.5) και (2.6) στην (2.8) προκύπτει

όΠ = dL
dt

1 d\f
las7

2 n2 St (2.9)

Καθώς από την σχέση απουσιάζει η πηγή αβεβαιότητας (κινδύνου) 8ζ, κάτι το 

οποίο έχει επιτευχθεί με την αντιστάθμιση, δεν είναι δυνατόν να αναμένουμε κάποια 

ανταμοιβή για ανάληψη κινδύνου. Έτσι το χαρτοφυλάκιο στιγμιαία (St) θα κερδίζει 

το δίχως κίνδυνο επιτόκιο r. Αν η απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι μεγαλύτερη 

από r τότε υπάρχει η δυνατότητα arbitrage. Κάποιος μπορεί να πραγματοποιήσει 

ανοιχτή πώληση ενός ομολόγου δίχως κίνδυνο (έντοκο γραμμάτιο δημοσίου) και με
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τα κέρδη να αγοράσει το χαρτοφυλάκιο. Αντίστοιχα αν η απόδοση του είναι 

μικρότερη από r τότε κάποιος μπορεί να το πουλήσει και να επενδύσει τα χρήματα 

σε ένα δίχως κίνδυνο ομόλογο. Άρα η υπόθεση απαγόρευσης arbitrage σημαίνει ότι :

<5Π = rUSt (2.10)

Αντικαθιστώντας στην τελευταία σχέση τις (2.7) και (2.9) προκύπτει τελικά η 

διαφορική εξίσωση των Black - Scholes - Merton

ς, df
dt dS

+ 2S2 = rf (2.11)

Η παραπάνω διαφορική εξίσωση έχει αρκετές λύσεις αλλά η σωστή εξαρτάται 

από τον καθορισμό των σωστών οριακών συνθηκών. Η αποτίμηση δηλαδή ενός 

παραγώγου καθορίζεται από τις οριακές του συνθήκες, τις συνθήκες στη λήξη του. 

Για ένα ευρωπαϊκού τύπου δικαίωμα αγοράς αυτές είναι f(S,T) = max(5' - ΑξΟ) 

όπου Τ η στιγμή λήξης, Κ η τιμή άσκησης του δικαιώματος και S η τιμή της 

μετοχής. Η οριακή αυτή συνθήκη προκύπτει από το γεγονός ότι την στιγμή t = Τ το 

δικαίωμα αγοράς θα αξίζει όσο η διαφορά τιμής της μετοχής με την τιμή άσκησης 

εφόσον η τιμή της μετοχής είναι μεγαλύτερη. Εάν είναι μικρότερη το δικαίωμα δεν 

αξίζει απολύτως τίποτα (καθώς δεν υπάρχει λόγος να ασκηθεί)\

Αξίζει να προσθέσουμε πως οι Black - Scholes επιλύνοντας την διαφορική 

εξίσωση με την παραπάνω οριακή συνθήκη οδηγήθηκαν στην δημιουργία κάποιων 

σχέσεων άμεσης επίλυσης (closed form solution) για την αποτίμηση του ευρωπαϊκού 

τύπου call σε μετοχή που δεν αποδίδει μέρισμα έως τη λήξη. Συγκεκριμένα στις 

σχέσεις :

c = SaN(d])-Ke~rTN(d1) (2.12)

όπου

d\ =
\n(SJ K) + (r + a2 /2)Ύ

Γλ/Τ

d-, =
\n(SJ K) + (r-a2 /2)Ύ 

(Γλ/Τ
= d, -σνίτ (2.13)

όπου c η τιμή ευρωπαϊκού call, S0 τιμή της μετοχής τη χρονική στιγμή μηδέν, Κ η 

τιμή άσκησης του δικαιώματος, r το δίχως κίνδυνο επιτόκιο συνεχούς ανατοκισμού. 

Τ ο χρόνος έως τη λήξη και σ η μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής. Ν(χ) είναι η

3 Για λόγους ευκολίας εδώ, όπως και στην συνέχεια της εργασίας θα αναφερόμαστε στο απλό 
ευρωπαϊκού τύπου δικαίωμα αγοράς (plain vanilla call), εκτός αν κάτι διαφορετικό είναι υποχρεωτικό.
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αθροιστική συνάρτηση κατανομής πιθανότητας για την τυπική κανονική κατανομή, 

δηλαδή η πιθανότητα μια μεταβλητή που ακολουθεί κανονική κατανομή 0(0,1) να 

είναι μικρότερη από χ .

Για δικαιώματα ευρωπαϊκού τύπου σε μετοχές που αποδίδουν μέρισμα η 

αποτίμηση μπορεί να γίνει απλά αφαιρώντας από την τιμή της μετοχής So την 

παρούσα αξία των μερισμάτων και στην συνέχεια χρησιμοποιώντας όπως και πριν τις 

σχέσεις των Black - Scholes για την «νέα» τιμή. Ο λόγος είναι ότι θεωρούμε πως την 

ημέρα πριν την αποκοπή η τιμή της μετοχής θα πέσει κατά το ποσό που αντιστοιχεί 

στο μέρισμα0. Στην πραγματικότητα η τιμή της μετοχής αποτελείται από δύο 

συστατικά. Ένα δίχως κίνδυνο (που είναι η παρούσα αξία του μερίσματος κατά τη 

διάρκεια ζωής του παραγώγου, προεξοφλούμενο απ' την προηγουμένη της αποκοπής 

έως σήμερα με το επιτόκιο δίχως κίνδυνο) και ένα που περιέχει κίνδυνο (το «νέο» S0 

στο οποίο αναφέρεται και η μεταβλητότητα σ ).

2.3 Ουδέτερη στον κίνδυνο αποτίμηση

Παρατηρώντας την διαφορική εξίσωση των Black - Scholes - Merton 

διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει μεταβλητή η οποία να εξαρτάται από τις προτιμήσεις 

των επενδυτών σε σχέση με τον κίνδυνο. Αυτό σημαίνει πως διαφορετικές 

προτιμήσεις δεν επηρεάζουν την επίλυση της και κατά συνέπεια οποιαδήποτε 

προτίμηση σχετική με τον κίνδυνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Μπορεί λοιπόν να υποτεθεί πως οι επενδυτές είναι ουδέτεροι προς τον κίνδυνο 

(δεν απαιτούν δηλαδή επιπλέον απόδοση για τον επιπλέον κίνδυνο που 

αναλαμβάνουν). Κάτι τέτοιο συνεπάγεται πως η αναμενόμενη απόδοση θα είναι το 

δίχως κίνδυνο επιτόκιο. Έτσι η παρούσα αξία μιας μελλοντικής χρηματοροής σε έναν 

ουδέτερο στον κίνδυνο κόσμο μπορεί να βρεθεί προεξοφλώντας απλά την 

αναμενόμενη αξία της με το δίχως κίνδυνο επιτόκιο.

Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι απλά για την επίλυση της διαφορικής 

εξίσωσης Black-Scholes αλλά και για την αποτίμηση οποιουδήποτε παραγώγου :

1. Υποθέτοντας ότι η απόδοση της υποκείμενης αξίας θα είναι το επιτόκιο δίχως 

κίνδυνο.

2. Υπολογίζοντας το αναμενόμενο payoff από το δικαίωμα στη λήξη του.
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3. Προεξοφλώντας το αναμενόμενο payoff με το δίχως κίνδυνο επιτόκιο.

Είναι σημαντικό να επεκτείνουμε το θεωρητικό υπόβαθρο της ουδέτερης στον 

κίνδυνο αποτίμησης με τα παρακάτω. Θεωρούμε μία τυχαία μεταβλητή θ η οποία 

ακολουθεί μια διαδικασία :

άθ_
Ύ = mdt + sdz (2.14)

και δύο παράγωγα /, και /2 εξαρτώμενα από το θ τα οποία ακολουθούν (σε 

διακριτό χρόνο) μια διαδικασία της μορφής :

= μ Jft + aJfo

και (2.15)

#2 = μ2/ιβ + a2f2&

μπορούμε να δημιουργήσουμε με τα fx και /2 ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο στιγμιαία 

θα είναι ουδέτερο στον κίνδυνο :

Π = (σ2 f2)fx -(σ,/,)/2 (2.16)

και το οποίο (στιγμιαία) θα αποδίδει το επιτόκιο δίχως κίνδυνο r . Δηλαδή

<5Π = rUSt (2.17)

Ακολουθώντας τον ίδιο συλλογισμό που ακολουθήθηκε στην εξαγωγή της εξίσωσης 

Black-Scholes προκύπτει:

/ή ~ r _ μ2 - r
(7ι (Τ -,

= λ (2.18)

Δηλαδή αν θεωρήσουμε / την τιμή ενός παραγώγου το οποίο εξαρτάται μόνο 

από την θ και τον χρόνο 1 και — = μώ + σάζ τότε :

// - r ,
—-----= λ (2.19)

σ

Η παράμετρος λ καλείται αγοραία τιμή του κινδύνου της θ (market price of 

risk). Εξαρτάται από την θ και το χρόνο αλλά όχι από την φύση του παραγώγου / . 

Δηλαδή σε οποιαδήποτε στιγμή το λ είναι το ίδιο για κάθε παράγωγο το οποίο 

εξαρτάται από την μεταβλητή θ και τον χρόνο /. Ουσιαστικά η αγοραία τιμή του 

κινδύνου του θ μετρά την ανταλλαγή κινδύνου και απόδοσης για εργαλεία 6

6 Ουσιαστικά η λογική είναι αντίστροφη και μέρισμα θεωρείται το ποσό κατά το οποίο θα πέσει η τιμή 
της μετοχής.
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εξαρτώμενα από το θ. Αυτό γίνεται εμφανές γράφοντας την τελευταία σχέση στη 

μορφή :

μ-ν-λσ (2.20)

η οποία δηλώνει ότι η πλέον του δίχως κίνδυνο απόδοση (μ - r) ισούται με το 

γινόμενο της τιμής του κινδύνου του θ (λ) επί την ποσότητα του 0 κινδύνου στο / 

παράγωγο (σ).

Στην περίπτωση που η αγοραία τιμή του κινδύνου είναι μηδέν θα ισχύει ότι 

μ = r και τότε df = rfdt + qfdz. Πρόκειται δηλαδή για την περίπτωση που 

αναφέρθηκε και νωρίτερα και χαρακτηρίζεται ως «παραδοσιακός ουδέτερος στον 

κίνδυνο κόσμος». Με διαφορετική αγοραία τιμή του κινδύνου έχουμε διαφορετική 

μακροπρόθεσμη τάση αλλά ίδια μεταβλητότητα. Η επιλογή συγκεκριμένης αγοραίας 

τιμής του κινδύνου ισοδυναμεί με προσδιορισμό συγκεκριμένης κατανομής 

πιθανότητας.

Επιπλέον πρέπει να αναφέρουμε πως μια στοχαστική διαδικασία μηδενικής 

τάσης (zero-drift) καλείται martingale, π.χ. d6 = adz . Για μια τέτοια διαδικασία είναι 

προφανές πως η αναμενόμενη αξία στο μέλλον είναι η σημερινή ( Ε(6ξ ) = θ0).

Αν θεωρήσουμε / και g δύο μεταβλητές με την ίδια πηγή κινδύνου τότε 

ορίζουμε

Φ = - (2.21)
g

την σχετική τιμή του / ως προς το g (το τελευταίο καλείται numeraire και είναι η 

μονάδα αναφοράς με την οποία θα μετράται το / και κατ’ επέκταση μια μετοχή). 

Τότε σύμφωνα με το equivalent martingale measure7 θα υπάρχει συγκεκριμένη 

αγοραία τιμή του κινδύνου (market price of risk) για την οποία η φ θα είναι 

martingale. Επιλέγοντας ως αγοραία τιμή του κινδύνου την μεταβλητότητα του 

numeraire g το φ {fig) γίνεται martingale για κάθε /.

Πιο συγκεκριμένα έχουμε με λ = σ,, (στην σχέση 2.20)

df = [r + σκσf )fdt + σf fdz (2.22) 

και

dg = [r + σ\ )gdt + a,,gdz (2.23)

7 Μια περιφραστική μετάφραση θα ήταν μέτρο δημιουργίας ισοδύναμης στοχαστικής διαδικασίας 
μηδενικής τάσης, κάτι που προφανώς οδηγεί στην χρήση του ξένου όρου.
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με χρήση του λήμματος του Ito θα είναι

din f = (r + σκσf -σ] I2pt + σfdz (2.24)

και

απο οπού προκύπτει

d In
f

2
)dz (2.26)

V g)

και πάλι με την βοήθεια του λήμματος του Ito καθορίζεται η διαδικασία του fig η 

οποία είναι

δηλαδή, όπως αναφέραμε το φ είναι martingale.

Ένας κόσμος όπου αγοραία τιμή του κινδύνου είναι η μεταβλητότητα του g 

ονομάζεται forward risk neutral ως προς το g και θα ισχύει

όπου Ε, η αναμενόμενη αξία σε ένα κόσμο που είναι forward risk neutral ως προς το

g-

Το συμπέρασμα που προκύπτει από το equivalent martingale measure είναι 

εξαιρετικά σημαντικό καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε κάποια 

επιθυμητή (βολική) μεταβλητή ως numeraire (ακόμη και να την αλλάξουμε με κάποια 

άλλη) και με τη βοήθεια της σχέσης (2.28) να αποτιμήσουμε ένα παράγωγο 

(δικαίωμα).

So \grj

f= Εκ — (2.28)
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3. Αντιστάθμιση Δέλτα

3.1 Η αντιστάθμιση Δέλτα στην εξίσωση Black-Scholes

Όπως ήδη αναφέραμε για την εξαγωγή της διαφορικής εξίσωσης Black-Scholes 

δημιουργήθηκε ένα δίχως κίνδυνο χαρτοφυλάκιο χάρη στη συσχέτιση που υπάρχει 

ανάμεσα στο δικαίωμα και τον υποκείμενο τίτλο.

Πιο συγκεκριμένα οι μεταβολές στην τιμή ενός δικαιώματος εξαρτώνται από τις 

μεταβολές της τιμής του υποκείμενου μέσου σε πέρας χρόνου. Έτσι σε ένα 

στοιχειώδες χρονικό διάστημα η σχέση της μεταβολής του δικαιώματος προς την 

μεταβολή της τιμής του υποκείμενου τίτλου μπορεί να προσεγγισθεί γραμμικά. Το Δ 

(δέλτα) ενός δικαιώματος περιγράφει αυτή τη σχέση.

Η δημιουργία του χαρτοφυλακίου δίχως κίνδυνο πραγματοποιείται με 

κατάλληλες θέσεις που αντισταθμίζουν τις ζημιές του ενός με τα κέρδη του άλλου με 

αποτέλεσμα το δέλτα να είναι μηδέν (θέση delta neutral). Κάτι τέτοιο ισχύει για μικρό 

χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα προκειμένου το χαρτοφυλάκιο να διατηρηθεί 

έτσι απαιτείται αναδιάρθρωση.

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενη παράγραφο, στιγμιαία το χαρτοφυλάκιο θα 

αποδίδει το επιτόκιο δίχως κίνδυνο (απαγόρευση arbitrage). Εφαρμόζοντας αυτή την 

λογική σε κάθε στιγμιαίο διάστημα καταλήγουμε σε μια εξίσωση για τις μεταβολές 

της τιμής του option (εξίσωση Black-Scholes). Ουσιαστικά μπορούμε να δούμε την 

τιμή ως ένα μέσο άθροισμα αυτών των αναπροσαρμογών που πραγματοποιούνται με 

σκοπό τη διατήρηση της συνολικής θέσης δίχως κίνδυνο.

Το τελευταίο συνδέει βαθύτατα την τιμή ενός δικαιώματος με την στρατηγική 

αντιστάθμισης. Το μοντέλο αποτίμησης των Black-Scholes θεωρεί ότι το payoff ενός 

δικαιώματος μπορεί να αντισταθμιστεί (ή γιατί όχι, να αναπαρασταθεί) από μια 

συνεχώς προσαρμοζόμενη, αυτοχρηματοδοτούμενη στρατηγική χαρτοφυλακίου. Σε 

συνεχή χρόνο, καθώς οι αναπροσαρμογές συμβαίνουν στιγμιαία, η παρούσα αξία του 

σωρευτικού κόστους θα ισούται με την τιμή του option.
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3.2 Η αντιστάθμιση Δέλτα στην πράξη

Το δέλτα είναι η κλίση της καμπύλης που περιγράφει την σχέση τιμής option και 

υποκείμενου τίτλου. Για ένα δικαίωμα αγοράς σε μετοχή δίνεται από την μερική 

διαφορική εξίσωση του δικαιώματος ως προς την μετοχή. Δηλαδή :

λΔ =----  (3.1as
(όπου c η τιμή του δικαιώματος αγοράς και S η τιμή της μετοχής).

Γίνεται εύκολα φανερό πόσο σημαντική είναι η αντιστάθμιση δέλτα για έναν 

πωλητή δικαιώματος (writer). Ο τελευταίος ξεκινώντας από την δημιουργία του 

χαρτοφυλακίου του, αλλά και σε κάθε μεταβολή της τιμής της μετοχής θα πουλά ή θα 

αγοράζει (ανάλογα με το δικαίωμα και την κίνηση της μετοχής) ποσότητα μετοχών 

ώστε να διασφαλίζει στο χαρτοφυλάκιο του μηδενικό δέλτα (delta neutral). Με μια 

τέτοια στρατηγική (δυναμική αντιστάθμιση δέλτα) ασφαλίζεται απέναντι στην 

αβεβαιότητα της άσκησης ή μη του δικαιώματος (δεν θα χρειαστεί δηλαδή να 

«αναζητεί» με όποιο κόστος μετοχές εφόσον το δικαίωμα ασκηθεί, ούτε εφόσον δεν 

ασκηθεί να τις αγοράσει χωρίς λόγο).

Για ένα ευρωπαϊκού τύπου δικαίωμα αγοράς σε μετοχή που αποδίδει 

μερισματική απόδοση q το δέλτα δίνεται από την σχέση :

Δ = e~qrN(dt) (3.2)

όπου Τ ο χρόνος έως τη λήξη του δικαιώματος, ά, δίνεται από την σχέση (2.13) και 

Ν(χ) η αθροιστική συνάρτηση κατανομής πιθανότητας για την τυπική κανονική 

κατανομή. Αντίστοιχα για ένα ευρωπαϊκού τύπου δικαίωμα πώλησης το δέλτα είναι:

Δ = <Γ,Γ [#(</,)-1] (3.3)

Προκύπτει έτσι ότι το δέλτα ενός call είναι θετικό μεταξύ μηδέν και ένα (ανάλογα με 

την συσχέτιση) και αρνητικό για ένα put.

Αντιστάθμιση δέλτα μπορεί να επιτευχθεί και με συγκεκριμένη θέση σε 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ). Το δέλτα ενός ΣΜΕ είναι e(r”'/)/ φορές 

το δέλτα ενός συμβολαίου στην τρέχουσα αγορά. Έτσι η απαιτούμενη θέση σε 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι e~(r~q)‘ φορές η θέση που απαιτείται στο 

αντίστοιχο συμβόλαιο στην τρέχουσα.

Το αν η αντιστάθμιση θα είναι επιτυχημένη στην πράξη δεν είναι κάτι τόσο 

απλό. Προβλήματα υπάρχουν και κατά συνέπεια τα σφάλματα δεν αποκλείονται. Δυο 

είναι τα κύρια προβλήματα ή οι κύριες πηγές των προβλημάτων κατά την
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αντιστάθμιση. Από την μια η τιμή του δικαιώματος να μην είναι γραμμική συνάρτηση 

του υποκείμενου τίτλου, κατά συνέπεια η αντιστάθμιση είναι στιγμιαία και η 

πραγματοποίηση «διακριτής» αναπροσαρμογής οδηγεί σε σφάλματα (η συνεχής 

αναδιάρθρωση εξαιτίας του κόστους συναλλαγής είναι απαγορευτική). Από την άλλη 

σφάλματα (κακή απόδοση της αντιστάθμισης) είναι δυνατόν να προκόψουν εξαιτίας 

σφαλμάτων στον προσδιορισμό του ίδιου του μοντέλου συμπεριφοράς της 

υποκείμενης αξίας. Είτε το ίδιο το μοντέλο δηλαδή είναι λάθος, είτε εισάγονται λάθος 

μεταβλητές (σε ένα «καλό» μοντέλο) κατά τον υπολογισμό ενός δικαιώματος. Και 

εδώ ακριβώς εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το να η κλασσική προσέγγιση των 

Black-Scholes περιγράφει αρκετά ικανοποιητικά την πραγματικότητα.
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4. Χαμόγελο Μεταβλητότητας

4.1 Η τεκμαρτή μεταβλητότητα

Δίνοντας μια απλή προσέγγιση του τι εννοούμε με τον όρο μεταβλητότητα 

μπορούμε να την ταυτίσουμε με την τυπική απόκλιση της απόδοσης μιας μετοχής. Η 

μεταβλητότητα δηλαδή μιας μετοχής χρησιμοποιείται ως ένα μέτρο της αβεβαιότητας 

που έχουμε για τις αποδόσεις των μετοχών. Και μπορούμε με μια απλή προσέγγιση 

να την εκτιμήσουμε, χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα και υπολογίζοντας την 

τυπική απόκλιση των αποδόσεων.

Εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει πως κύρια αιτία της ύπαρξης μεταβλητότητας 

είναι περισσότερο οι ίδιες οι συναλλαγές παρά η ροή πληροφοριών στις αγορές. Με 

άλλα λόγια η μεταβλητότητα αυξάνει όταν το χρηματιστήριο λειτουργεί και η μετοχή 

διαπραγματεύεται.

Στην εξίσωση Black-Scholes χρησιμοποιείται σταθερή μεταβλητότητα. Και το 

πρώτο πράγμα που θα σκεφτόταν κανείς είναι από πού προέρχεται αυτή η 

μεταβλητότητα. Η ιστορική μεταβλητότητα (εκτίμηση από τα ιστορικά δεδομένα) δεν 

δίνει στην πραγματικότητα καμία πληροφόρηση σχετικά με τις πεποιθήσεις για το 

που μια υποκείμενη αξία θα «κινηθεί». Η μεταβλητότητα ακολουθεί από μόνη της 

μια διαδικασία και συνέπεια αυτού είναι τα πολλά μοντέλα που έχουν δημιουργηθεί 

για την εκτίμηση της.

Σε μια ελεύθερη αγορά η τιμή διαπραγμάτευσης ενός δικαιώματος δεν μπορεί 

παρά να επηρεάζεται από τις δυνάμεις της αγοράς. Οι traders χρησιμοποιούν την 

αποτίμηση των Black-Scholes αλλά όχι ακριβώς με τον τρόπο με τον οποίο 

προτάθηκε. Αυτό που τελικά παρατηρείται είναι ότι η μεταβλητότητα επηρεάζεται 

από την τιμή άσκησης και τον χρόνο μέχρι την λήξη του δικαιώματος, και βέβαια 

κάθε άλλο παρά σταθερή είναι. Μιλάμε έτσι για τεκμαρτή ή υπονοούμενη 

μεταβλητότητα (implied volatility), όταν αναφερόμαστε στην μεταβλητότητα που 

υπονοείται για μια συγκεκριμένη τιμή δικαιώματος που αποτιμήθηκε με το μοντέλο 

Black-Scholes (ή με κάποιο ανάλογο). Είναι δηλαδή η μεταβλητότητα αυτή για την 

οποία η τιμή Black-Scholes είναι ίση με την αγοραία. Ο υπολογισμός αυτής της 

μεταβλητότητας δεν γίνεται άμεσα, αλλά με μεθόδους παρεμβολής. Η τεκμαρτή
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μεταβλητότητα για ένα δικαίωμα αγοράς και ένα δικαίωμα πώλησης με ίδια τιμή 

άσκησης και ίδια λήξη είναι η ίδια (συνέπεια της απαγόρευσης arbitrage).

Απεικονίζοντας γραφικά την σχέση τεκμαρτής μεταβλητότητας με διαφορετικές 

τιμές άσκησης ενός δικαιώματος παρατηρούμε ένα σχήμα ανάλογο ενός χαμόγελου 

(ανάλογη διακύμανση της τεκμαρτής μεταβλητότητας παρατηρείται ευνόητα και με 

τον διαφορετικό βαθμό που ένα δικαίωμα είναι εντός, εκτός ή στο χρηματικό 

ισοδύναμο (moneyness), για την μέτρηση του οποίου χρησιμοποιούμε την σχέση 

τρέχουσας τιμής προς τιμή άσκησης (S/K)). Με βάση αυτό ακριβώς το σχήμα 

κάνουμε λόγο για χαμόγελο μεταβλητότητας Χ. Πρόκειται φυσικά για κάτι εντελώς 

διαφορετικό από αυτό που θα έπρεπε να δει κανείς αν οι τιμές των δικαιωμάτων 

προέκυπταν απλά από την εξίσωση Black-Scholes, (οπότε η μεταβλητότητα θα ήταν 

σταθερή και θα παρατηρούσαμε μια ευθεία). Αυτό ακριβώς δείχνει πως η εξίσωση 

Black-Scholes δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα (τουλάχιστον όχι όπως θα 

θέλαμε).

4.2 Τεκμαρτή μεταβλητότητα και δικαιώματα συναλλάγματος

Το χαμόγελο μεταβλητότητας που παρατηρούμε για δικαιώματα σε συνάλλαγμα 

δείχνει σχετικά χαμηλή μεταβλητότητα για δικαιώματα στο χρηματικό ισοδύναμο (at- 

the-money), και αυξάνει όταν το δικαίωμα είναι εντός ή εκτός χρηματικού 

ισοδυνάμου (in-the-money ή out-of-the-money) (βλ. σχήμα 4.1).

Με βάση το χαμόγελο μεταβλητότητας (δικαιωμάτων με τωρινή λήξη) είμαστε 

σε θέση να προσδιορίσουμε την ουδέτερη στον κίνδυνο κατανομή πιθανότητας για 

την υποκείμενη αξία. Κατά αντιστοιχία η κατανομή αυτή ονομάζεται τεκμαρτή ή 

υπονοούμενη κατανομή (implied distribution). Συγκρίνοντας την με την κανονική 

λογαριθμική κατανομή (ίδιας μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης) διαπιστώνουμε ότι 

παρουσιάζει μεγαλύτερη κυρτότητα, δηλαδή έχει πιο χοντρή ουρά και ταυτόχρονα 

είναι πιο «αιχμηρή». Αυτό συνεπάγεται ότι μικρές και μεγάλες μεταβολές της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας θεωρούνται πιο πιθανές ενώ οι μεσαίες λιγότερο πιθανές 

σε σχέση με την κανονική λογαριθμική κατανομή (lognormal).

s Η κάθε περίπτωση δεν απεικονίζει βέβαια ακριβώς χαμόγελο, αν και το σχήμα εμφανίζει κυρτότητα. 
Ανάλογα με τον υποκείμενο τίτλο, το χρόνο λήξης κ.α. διαφέρει αρκετά. Ο όρος πάντως 
χρησιμοποιείται για να δείξει ακριβώς την διακύμανση της μεταβλητότητας σε σχέση με την τιμή 
άσκησης.
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Μιταβλητότητα

Ασκησή

Σχήμα 4.1 Χαμόγελο μεταβλητότητας για δικαιώματα συναλλάγματος

Η κανονική λογαριθμική κατανομή υποεκτιμά την πιθανότητα ακραίων 

μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Σφάλμα που προκύπτει από υποθέσεις 

που δεν ισχύουν αλλά χρησιμοποιούνται στη λογαριθμική κατανομή. Οι υποθέσεις 

αυτές είναι, η σταθερή μεταβλητότητα της υποκείμενης αξίας και η ομαλή μεταβολή 

της τιμής της (δίχως άλματα).

Όταν η λήξη αυξάνει, η ποσοστιαία επίδραση μιας μη-σταθερής 

μεταβλητότητας στις τιμές γίνεται πιο έντονη, αλλά λιγότερο έντονη στο χαμόγελο 

μεταβλητότητας. Ενώ η ποσοστιαία επίδραση των «αλμάτων» είναι λιγότερο έντονη 

στις τιμές και το χαμόγελο μεταβλητότητας καθώς η λήξη αυξάνει.

4.3 Τεκμαρτή μεταβλητότητα και δικαιώματα σε μετοχές - δείκτες

Σε δικαιώματα μετοχών και δικαιώματα σε δείκτες μετοχών (equity options) το 

χαμόγελο μεταβλητότητας παρουσιάζει λοξότητα (ασυμμετρία). Η μεταβλητότητα 

μειώνεται καθώς η τιμή άσκησης του δικαιώματος αυξάνει. Αντίστοιχα η τεκμαρτή 

κατανομή έχει περισσότερο παχιά αριστερή ουρά και λιγότερο παχιά δεξιά ουρά σε 

σχέση με τη λογαριθμική. Η μεταβλητότητα δηλαδή ενός δικαιώματος με χαμηλή 

τιμή άσκησης (deep-out-of-the-money-put ή deep-in-the-money-call) είναι 

υψηλότερη ενός δικαιώματος με υψηλή τιμή άσκησης (deep-in-the-money-put ή 

deep-out-of-the-money-call) (βλ. σχήμα 4.2).

Προεκτείνοντας, καθώς η κανονικότητα των αποδόσεων (ή η λογαριθμική 

κανονικότητα των τιμών δεν ισχύει), παρατηρούμε πως η αγορά δίνει μεγαλύτερη
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πιθανότητα σε μια μεγάλη πτώση από αυτήν που υπονοείται με την κανονική 

κατανομή των αποδόσεων. Αντίστοιχα, δίνει μικρότερη πιθανότητα σε μια μεγάλη 

άνοδο από αυτήν που η κανονική κατανομή υπονοεί. Η εξίσωση Black-Scholes 

υποτιμά δηλαδή τα εκτός χρηματικού ισοδυνάμου δικαιώματα πώλησης (out-of-the- 

money puts) και τα εντός χρηματικού ισοδυνάμου δικαιώματα αγοράς (in-the-money 

calls). Παράλληλα υπερτιμά τα εκτός χρηματικού ισοδυνάμου δικαιώματα αγοράς 

(out-of-the-money calls) και τα εντός χρηματικού ισοδυνάμου δικαιώματα πώλησης 

(in-the-money puts).

Μιταβλητότητα

Ασκηση

Σχήμα 4.2 Χαμόγελο μεταβλητότητας για equity option

Μια εξήγηση για τα παραπάνω προκύπτει αν σκεφτούμε μια επιχείρηση. Αν η 

καθαρή της θέση μειωθεί, ο βαθμός χρηματοοικονομικής μόχλευσης αυξάνει. Αυτό 

έχει σαν συνέπεια αύξηση της μεταβλητότητας των ιδίων κεφαλαίων και άρα 

περισσότερο πιθανό το ενδεχόμενο χαμηλών τιμών για τις μετοχές. Από την άλλη αν 

τα ίδια κεφάλαια αυξηθούν, η μόχλευση μειώνεται και άρα η μεταβλητότητα των 

ιδίων κεφαλαίων μειώνεται. Έτσι το ενδεχόμενο υψηλότερων τιμών για τις μετοχές 

γίνεται λιγότερο πιθανό. Όταν η αγορά πέφτει η λοξότητα του χαμόγελου γίνεται πιο 

έντονη (και αντίστροφα).

4.4 Χαμόγελο μεταβλητότητας και αντιστάθμιση δέλτα

Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν στην πράξη η μεταβλητότητα δεν είναι 

σταθερή (σίγουρα δεν είναι σταθερή για όλα τα δικαιώματα του ίδιου υποκείμενου
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τίτλου) αλλά παρουσιάζει μεταβολές (ίσως απλά γιατί ενσωματώνει τις διαφορετικές 

προσδοκίες των συμμετεχόντων στην αγορά).

Παρατηρήσαμε ήδη την σημαντικότητα της αντιστάθμισης δέλτα τόσο για την 

εξαγωγή της εξίσωσης Black-Scholes, και κατά συνέπεια για την αποτίμηση των 

δικαιωμάτων, όσο και στην καθημερινή χρησιμότητας της για τους πωλητές (writers) 

δικαιωμάτων. Είναι προφανές πως ασταθής μεταβλητότητα συνεπάγεται σφάλματα 

στην αντιστάθμιση δέλτα.

Διαφορετική μεταβλητότητα σε σχέση με την τιμή άσκησης και τη λήξη του 

δικαιώματος ισοδυναμεί ουσιαστικά με ένα διαφορετικό μοντέλο αποτίμησης για 

κάθε τιμή άσκησης και κάθε λήξη. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται ότι δεν είναι ξεκάθαρο 

αν ο κίνδυνος Δ για μια τιμή άσκησης είναι συνεπής με τον κίνδυνο μιας 

διαφορετικής τιμής. Με άλλα λόγια δεν γνωρίζουμε τελικά σε ένα χαρτοφυλάκιο το 

οποίο για παράδειγμα αποτελείται από δύο δικαιώματα με αριθμητικά αντίθετα 

δέλτα, εάν το χαρτοφυλάκιο είναι πραγματικά ουδέτερο στο δέλτα (delta neutral) ή

όχι-

Μπορούμε να δούμε περισσότερο μαθηματικά την σχέση ανάμεσα στο Δ και 

υπονοούμενη μεταβλητότητα, με μια διαπίστωση. Ας θεωρήσουμε ως 

C(S0,K,T,r,q,a) την τιμή ενός call option σε μετοχή όπως αυτή δίνεται από την 

αγορά. Όπου S0 η τιμή της μετοχής, Κ η τιμή άσκησης του δικαιώματος, Τ ο 

χρόνος έως τη λήξη του, r το δίχως κίνδυνο επιτόκιο, q τυχόν μερισματική απόδοση 

της μετοχής και σ η μεταβλητότητα. Όπως έχουμε αναφέρει η υπονοούμενη 

μεταβλητότητα ενός δικαιώματος (αγοράς), έστω σ·ηφ , θα είναι τέτοια ώστε η τιμή

του δικαιώματος αγοράς που υπολογίζεται από την εξίσωση Black-Scholes να 

ισούται με την αγοραία. Δηλαδή τέτοια ώστε :

CHS (S',,, Κ, Τ, r, q, σ.ηψ) = C(SQ, Κ, Τ, r, q, σ) (4.1)

Όπου CHS(S0,K,T,r,q,afm ) η τιμή που υπολογίζεται από την σχέση Black-Scholes 

(αντιστοιχεί στην σχέση (2.7) με μια μικρή τροποποίηση καθώς θεωρούμε την 

ύπαρξη μερισματικής απόδοσης). Όπως όμως παρατηρείται από το χαμόγελο 

μεταβλητότητας, η τεκμαρτή μεταβλητότητα δεν είναι σταθερή αλλά συνάρτηση της 

τιμής της μετοχής S0 (τη θεωρούμε εδώ συνάρτηση μόνο αυτής της τιμής). Η 

μεταβολή της τιμής του call option σε σχέση με τη μεταβολή της τιμής θα είναι:
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dC __ dCHS | dClls δσ]αρ 
dSQ dS0 dalp dS0

Παρατηρούμε δηλαδή ότι το πραγματικό δέλτα είναι άλλο από αυτό που 

υπολογίζεται από την Black-Scholes τιμή του δικαιώματος. Το Δ που υπολογίζουμε

3C
εκεί δεν είναι παρά Δ = —— . Ευνόητα ελλιπές δέλτα δεν μπορεί παρά να οδηγεί σε

dS0

ελλιπή αντιστάθμιση.

Αποτέλεσμα τελικά της παρατήρησης του χαμόγελου μεταβλητότητας και κατά 

συνέπεια της διαπίστωσης της λανθασμένης αποτίμησης από την εξίσωση Black- 

Scholes ήταν η εξέταση των πιθανών αιτιών (π.χ. το υπαρκτό ενδεχόμενο ενός crash 

και η ασυνέχεια των αποδόσεων, η μη σταθερή μεταβλητότητα, η ατελής 

«αντιγραφή» ενός payoff εξαιτίας της αδυνατότητας συνεχούς συναλλαγής) και η 

προσπάθεια να ξεπερασθούν οι συνέπειες τους. Εξήχθησαν έτσι μια σειρά μοντέλα 

(προεκτάσεις της εξίσωσης Black-Scholes), τα οποία προσεγγίζοντας το πρόβλημα 

από διαφορετικές κατευθύνσεις στόχο έχουν την αντιμετώπιση της λανθασμένης 

αποτίμησης και κατ’ επέκταση των επιδράσεων του χαμόγελου μεταβλητότητας στην 

αντιστάθμιση δέλτα.
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5. Μοντέλα διακριτής μεταβλητότητας

5.1 Εισαγοιγή

Μια από τις σημαντικότερες προσεγγίσεις επέκτασης του μοντέλου των Black- 

Scholes και κατά συνέπεια της προσπάθειας επίλυσης του «προβλήματος» του 

χαμόγελου μεταβλητότητας (καθώς και άλλων εμπειρικών παραβιάσεων) είναι τα 

μοντέλα διακριτής μεταβλητότητας.

Τα μοντέλα διακριτής μεταβλητότητας είναι μοντέλα ενός παράγοντα (single

factor) καθώς μόνο η υποκείμενη αξία είναι στοχαστική μεταβλητή. Στηρίζονται στην 

υπόθεση ότι η «κατά τόπους» μεταβλητότητα (local volatility) της υποκείμενης αξίας 

είναι γνωστή συνάρτηση του χρόνου και της διαδρομής (και επιπέδου) της τιμής της. 

Οι αγορές είναι δυναμικά πλήρης και τα δικαιώματα μπορούν να αναπαραχθούν από 

άλλα εργαλεία, είναι δηλαδή πλεονάζοντα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Αυτό 

σημαίνει ότι μπορούν να αποτιμηθούν με βάση την υπόθεση απαγόρευσης arbitrage 

χωρίς να προσφεύγουμε σε μοντέλα ισορροπίας ή να εισαγάγουμε πριμ κινδύνου.

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις σε αυτή την κατηγορία μοντέλων για τον 

προσδιορισμό μιας φόρμουλας αποτίμησης των δικαιωμάτων ή της εξαγωγής της 

κατανομής που ακολουθούν οι τιμές των υποκείμενων τίτλων. Με πιο 

χαρακτηριστικές από αυτές το μοντέλο σταθερής ελαστικότητας της διακύμανσης, το 

μοντέλο τεκμαρτού διωνυμικού δέντρου, την προσέγγιση kernel κ.α. Παρακάτω τα 

εξετάζουμε περιληπτικά.

5.2 CEV

Γνωρίζουμε την γεωμετρική κίνηση Brown που υποθέσαμε ότι ακολουθούν οι 

μετοχές για την εξαγωγή του μοντέλου Black-Scholes. Μια γενικευμένη στοχαστική 

διαδικασία με μ και σ όχι απαραίτητα σταθερά θα έχει μορφή :

dS = μ(Ξ,t)Sdt + a(S,t)Sdz (5.1)
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Για μια συγκεκριμένη κατηγορία επιλογών του a(S,t), προκύπτει μοντέλο 

γνωστό ως Constant Elasticity of Variance (CEV - μοντέλο σταθερής ελαστικότητας 

της διακύμανσης). Το μοντέλο προτάθηκε αρχικά από τους Cox και Ross (1976). Οι 

Cox και Ross (1976) εξέτασαν κάποιες εναλλακτικές στοχαστικές διαδικασίες ως 

διαδικασίες που εμπεριέχουν «άλματα». Τα «άλματα» όμως δεν είναι στοχαστικά. Η 

απεικόνιση αυτή χρησιμοποιείται για λόγους ευκολίας στην ανάλυση (η μεταβολή της 

μετοχής είναι διακριτή, με ένα άλμα να περιγράφει την «συνέπεια» άφιξης κάποιας 

πληροφορίας). Η γενική αυτή διαδικασία έχει τη μορφή :

όπου χ περιγράφει την παρούσα κατάσταση στον κόσμο, μ(χ) η τάση που

παρουσιάζει η διαδικασία, k (x) κατανομή που εξαρτάται από την παρούσα 

κατάσταση στον κόσμο, λ(χ)ώ η πιθανότητα να συμβεί το άλμα και \-λ(χ)ώ η 

πιθανότητα να μην συμβεί. Στην παραπάνω σχέση θα πρέπει να ενσωματωθεί μια 

μεταβλητή που να περιγράφει μια διαδικασία Wiener ώστε να ενσωματωθεί η 

αβεβαιότητα. Θεωρώντας ότι όλη η παρούσα πληροφόρηση στον κόσμο 

ενσωματώνεται στην τιμή της μετοχής x = S και για συγκεκριμένη «συχνότητα» 

A(S) ενός ενδεχομένου προκύπτουν κάποιες εναλλακτικές στοχαστικές διαδικασίες 

(το όριο της παραπάνω διαδικασίας).

Σύμφωνα με τους Cox και Ross (1976) εφόσον γνωρίζουμε την αθροιστική 

συνάρτηση κατανομής της τιμής της μετοχής μπορούμε να αποτιμήσουμε το 

δικαίωμα. Δηλαδή το πρόβλημα αποτίμησης δικαιώματος είναι ισοδύναμο με το 

πρόβλημα προσδιορισμού της κατανομής. Χρησιμοποιώντας την συνάρτηση 

κατανομής και ένα αντισταθμισμένο χαρτοφυλάκιο που αποδίδει το δίχως κίνδυνο 

επιτόκιο (με υπόθεση ουδέτερου στον κίνδυνο κόσμο - risk neutrality) παίρνουν την 

αναμενόμενη τελική αξία του δικαιώματος και προεξοφλώντας την με το δίχως 

κίνδυνο επιτόκιο εξάγουν την τιμή ισορροπίας για ένα δικαίωμα αγοράς.

Συγκεκριμένα οι Cox και Ross υπολόγισαν την τιμή ενός call option για δυο 

διαφορετικές στοχαστικές διαδικασίες :
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• Για A(S) ίσο με AS καν μ(Ξ) ίσο με piS το όριο της (5.2) είναι στοχαστική 

διαδικασία, γνωστή ως διαδικασία διακύμανσης γραμμικής τιμής (Linear Price 

Variance Process) με τη μορφή :

dS = /uSdt + aJ~Sdz (5.3)

η παραπάνω διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ως μια κατάσταση στην οποία οι 

μεταβολές είναι μικρές και η διακύμανση των μεταβολών των τιμών αυξάνει με 

αύξηση της τιμής, αλλά με μικρότερο ρυθμό από την κίνηση Brown, έτσι η 

διακύμανση του ρυθμού απόδοσης μειώνεται αντί να παραμένει σταθερή.

Η διαφορική εξίσωση που προκύπτει για την συγκεκριμένη διαδικασία είναι :

df cdf 1 ,cd2f .
— + rS — + —a~S—- = r/ (5.4) 
dt dS 2 dS2

και η τιμή ενός δικαιώματος αγοράς είναι:

c = sγ« (n + l)e~yy"G(n + 2^K) (7._„y,M e~yy"+iG{n+ \,ψΚ)
^',=0 Γ[η + 2] ^"=0 "ΓΓ [π + 2]

οπού

σ2(β"Γ(Γ"') -1)
y = <ββ-r(T-l)

G(m,x) = [r(w)] 1 | e zzm ]dz

με S η τιμή της μετοχής, Κ η τιμή άσκησης του δικαιώματος, ί η παρούσα χρονική 

στιγμή, Τ η στιγμή λήξης του δικαιώματος, σ η μεταβλητότητα, r το δίχως κίνδυνο 

επιτόκιο, Y[m\ η μαθηματική συνάρτηση Γάμμα9, G(m.x) η συνάρτηση πυκνότητας 

πιθανότητας της κατανομής Γάμμα.

• Στην περίπτωση που A(S) είναι σταθερή, ανεξάρτητη δηλαδή από την τιμή 

της μετοχής, προκύπτει η διαδικασία διακύμανσης σταθερής τιμής (Constant Price 

Variance Process) με μορφή :

dS = μSdί + adz (5.6)

Η διαφορική εξίσωση που προκύπτει είναι:

dL
dt

+ rS£+Ισ»
dS 2

dlL
dS2

= rf (5.7)

9 Η συνάρτηση Γάμμα είναι της μορφής Γ[m] = Jo°.vW Λ dx, m > 1
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έτσι η τιμή του δικαιώματος είναι:

C = (S - Ke}N(yt ) + (s + Ke~r(T-] )N{y2) + v[n{y,) - n{y2)] (5.8)

όπου

v = σ
- e -2r(7-/) Λ 1/2

2 r

S-Ke·Γ(7'·° —S~Ke~r(T~,)
yt =----------------- » ^2 =---------------------

V V

με S η τιμή της μετοχής, Κ η τιμή άσκησης του δικαιώματος, / η παρούσα χρονική 

στιγμή, Τ η στιγμή λήξης του δικαιώματος, σ η μεταβλητότητα, r το δίχως κίνδυνο 

επιτόκιο, Ν{·) η αθροιστική συνάρτηση κατανομής πιθανότητας για την τυπική 

κανονική κατανομή, η(·) η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της κανονικής 

κατανομής.

Γενικά οι διαδικασίες που ανήκουν στην κατηγορία των CEV μοντέλων 

περιγράφονται από την στοχαστική διαφορική εξίσωση :

dS = jLiSdt + SSe,2dz (5.9)

με μ , δ και θ σταθερές. Η μεταβλητότητα οποιαδήποτε στιγμή / θα είναι:

σ, = δ ·8\θ~Ί)Ι1 (5.10)

Όπου θ η ελαστικότητα της στιγμιαίας διακύμανσης της τιμής της μετοχής ως προς 

την τιμή της μετοχής. Για θ = 2 η μεταβλητότητα ισούται με την σταθερή δ και η 

τιμή ενός δικαιώματος θα δίνεται από την εξίσωση Black-Scholes.

Οι Emanuel και MacBeth (1982) υπολόγισαν την τιμή ενός ευρωπαϊκού call για 

διάφορες τιμές ελαστικότητας.

C = SM] - Ke~r(r~l)M2 (5.11)

Μ,

CO
y^g(5"|» + \)G(K',\n + p), Θ <2
n=0

1 - ^Tg(S"|a + p)G(K'\n + 1), θ>2
n=o

M2 =
£g(S'|a+/?)G(£' + l), Θ <2
n=0

CO
- ^g(S'\n +\)G(K'\n + p), θ>2

n=Q

οπού
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2 rer'T-'*2-e)S2-e 2rK2~e
- δ2 (2 - 0){er(T-,)(2-e) - 1) ’ ~ δ2 (2- 0\er('™~e) -1)

e~xx"’~' if». 1
g(x\m) = - , G(x\m) = g{y\m)dy , p = 1 + t-—-

r(m) Jjc 2-0|

αναλυτικά έχουμε .9 η τιμή της μετοχής, X η τιμή άσκησης του δικαιώματος, t η 

παρούσα χρονική στιγμή, Τ η στιγμή λήξης του δικαιώματος, θ η ελαστικότητα, r

το δίχως κίνδυνο επιτόκιο, δ σταθερά τέτοια που να ικανοποιεί την (5.2), g{x\m) η

συνάρτηση κατανομής Γάμμα, G(x\m) η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της 

κατανομής Γάμμα.

Οι MacBeth και Merville (1980) συνέκριναν το μοντέλο σταθερής 

ελαστικότητας της διακύμανσης (CEV) με το μοντέλο των Black-Scholes. 

Χρησιμοποίησαν ημερήσια δεδομένα για έξι μετοχές για ένα έτος και διαπίστωσαν, 

με την υπόθεση ότι το μοντέλο Black-Scholes αποτιμά ορθά τα δικαιώματα στο 

χρηματικό ισοδύναμο, ότι υποτιμά τα δικαιώματα εντός χρηματικού ισοδυνάμου και 

υπερτιμά τα δικαιώματα εκτός χρηματικού ισοδυνάμου. Επιπλέον για θ μικρότερο 

από δύο το CEV προσαρμόζεται καλύτερα στα δεδομένα, εξηγεί δηλαδή καλύτερα τις 

τιμές της αγοράς

Για να χρησιμοποιήσουν το μοντέλο CEV εκτίμησαν τα θ και δ. Για την 

σωστή τιμή του θ, η τιμή του δ είναι η ίδια για όλα τα δικαιώματα στην ίδια μετοχή. 

Έτσι για τιμή του θ και τιμή του δικαιώματος, με αριθμητικές μεθόδους στο CEV 

μπορεί να βρεθεί υπονοούμενη τιμή του δ. Αυτό επαναλαμβάνεται για διάφορες 

τιμές δικαιωμάτων και διάφορες τιμές του Θ ώσπου να καταλήξουμε σε εκείνη την 

τιμή του θ για την οποία η υπονοούμενη τιμή του δ θα είναι σχεδόν σταθερή. 

Επιπλέον θεώρησαν ότι το μοντέλο των Black-Scholes για σκιστό ρυθμό 

διακύμανσης της απόδοσης θα αποτιμήσει ορθά δικαιώματα στο χρηματικό 

ισοδύναμο ακόμη και αν η τιμή της μετοχής ακολουθεί διαδικασία μορφής CEV με 

θ <2, πράγμα που σημαίνει ότι η τεκμαρτή μεταβλητότητα από το μοντέλο Black- 

Scholes θεωρείται καλός εκτιμητής της μεταβλητότητας του CEV. Για να 

διατηρήσουν έναν εκτιμητή του δ απαιτείται συνεχής επαναπροσδιορισμός του σε 

κάθε μεταβολή της τιμής του δικαιώματος.

Ο Manaster (1980) άσκησε κριτική για την παραπάνω μέθοδο μια και για θ 

διαφορετικό από δύο η τεκμαρτή μεταβλητότητα του Black-Scholes δεν είναι η
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πραγματική, έτσι ο εκτιμητής του δ μπορεί να διαφέρει συστηματικά από την 

πραγματική τιμή, κάτι που τελικά αμφισβητεί τα συμπεράσματα. Επιπλέον η 

εκτίμηση δύο παραμέτρων με την συγκεκριμένη μέθοδο έναντι μιας (σ) που 

απαιτούνταν από την εξίσωση B-S, καθώς και η απαίτηση συνεχούς 

επαναπροσδιορισμού τους δεν λήφθηκαν υπόψη στην αξιολόγηση της μεθόδου.

Οι Emanuel και MacBeth (1982) πέρα από την επέκταση του μοντέλου CEV 

επέκτειναν και την προηγούμενη εμπειρική μελέτη με επιπλέον δεδομένα. 

Χρησιμοποιώντας ανάλογες υποθέσεις και μεθόδους παρατήρησαν ότι ένα μοντέλο 

CEV με στάσιμες παραμέτρους δεν μπορεί να εξηγήσει ικανοποιητικά τα σφάλματα 

στην αποτίμηση BS. Επιπλέον το CEV μοντέλο προβλέπει καλύτερα τις τιμές για 

βραχυπρόθεσμη λήξη (μικρότερη του μήνα) αλλά δεν προβλέπει ικανοποιητικά τις 

μεταβολές στη μεταβλητότητα (ενώ για θ μεγαλύτερο του δύο η πρόβλεψη είναι 

χειρότερη και από το B-S).

Είναι προφανές πως από το γεγονός και μόνο ότι το μοντέλο B-S είναι 

υποπερίπτωση του CEV, το CEV θα πρέπει να εξηγεί τις παρατηρούμενες τιμές των 

option τουλάχιστον το ίδιο καλά με το πρώτο, ενώ η εμπειρική παρατήρηση ότι η 

διακύμανση κινείται αντίστροφα από την τιμή της μετοχής το διασφαλίζει. Στην 

πράξη όμως εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα για την ορθή εκτίμηση των Θ 

και δ και νέοι μέθοδοι συνεχώς εμφανίζονται. Μέθοδοι που μάλλον περιπλέκουν τα 

πράγματα όσο βελτιώνουν τα αποτελέσματα τους.

5.3 Compound option pricing model

Αρχικά οι Black και Scholes (1973) έδειξαν πως οποιαδήποτε εταιρική 

υποχρέωση μπορεί να θεωρηθεί ως δικαίωμα. Θεώρησαν μια επιχείρηση η οποία 

διαθέτει αποκλειστικά κοινές μετοχές και ομόλογα προεξόφλησης τα οποία δίνουν 

στον κάτοχο τους το δικαίωμα είσπραξης της ονομαστικής αξίας Μ (εφόσον η 

επιχείρηση μπορεί να πληρώσει) στη λήξη τους σε Τ χρόνια (μόνη υπόθεση ότι η 

επιχείρηση δεν εκδίδει άλλα ομόλογα και δεν πληρώνει μέρισμα). Οι μέτοχοι έτσι 

έχουν το ισοδύναμο ενός δικαιώματος (option) στην περιουσία της επιχείρησης. Να 

αγοράσουν πίσω από τους κατόχους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

(κατόχους των ομολόγων) τα περιουσιακά στοιχεία όταν τα ομόλογα λήξουν. Έτσι 

μια μετοχή είναι ένα δικαίωμα στην αξία της επιχείρησης.
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Ο Geske (1979) με βάση τα παραπάνω αποτίμησε ένα δικαίωμα αγοράς σε 

μετοχή ως δικαίωμα σε δικαίωμα (option on option) και δημιούργησε ένα μοντέλο 

αποτίμησης σύνθετων δικαιωμάτων (compound option pricing model). Ένα δικαίωμα 

αγοράς C γραμμένο στη μετοχή S δηλαδή, θα εξαρτάται από την αξία V της 

επιχείρησης και τον χρόνο t.

Ο Geske θεώρησε πως η απόδοση της επιχείρησης και άρα και του δικαιώματος αλλά 

και της μετοχής, που εξαρτώνται από την αξία της επιχείρησης, ακολουθούν

αναλυτικά στην παράγραφο 1.2. Στη συνέχεια δημιουργώντας δύο δίχως κίνδυνο 

αντισταθμισμένα χαρτοφυλάκια (ένα με το δικαίωμα call και ένα με την μετοχή) 

κατέληξε σε δύο επιλύσημες μερικές διαφορικές εξισώσεις, μια για το δικαίωμα 

αγοράς στην μετοχή και μια για την μετοχή (η οποία όπως αναφέρθηκε είναι 

δικαίωμα στην αξία της επιχείρησης). Οι οριακές συνθήκες για το call option 

εξαρτώνται από την επίλυση για την τιμή της μετοχής. Την στιγμή t = t όπου λήγει 

το call, η αξία της επιχείρησης που κάνει τον κάτοχο του call αδιάφορο για το αν θα

το ασκήσει ή όχι είναι η επίλυση της εξίσωσης S. - Κ = 0 (V, η αξία της

επιχείρησης που την επιλύει). Αν η αξία της επιχείρησης είναι μικρότερη από V το 

call δεν θα ασκηθεί ενώ αν είναι μεγαλύτερη θα ασκηθεί.

Με υποθέσεις ανάλογες με αυτές τις εξίσωσης Black-Scholes και με ρυθμό 

διακύμανσης ανάλογο της τετραγωνικής ρίζας της αξίας της επιχείρησης η τιμή ενός 

call option είναι:

V = αξία τέτοια ώστε

ST - Κ = VN\{k + av4r)-Me~rhTNx(k)~ Κ = 0 όπου t-T-t*

με C ri τιμή του δικαιώματος, V η αγοραία αξία της επιχείρησης, / η παρούσα

στιγμή, Μ η ονομαστική αξία του χρέους, rF το δίχως κίνδυνο επιτόκιο, σ], η

c = f(S,t) = (5.12)

όπου h =
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στιγμιαία διακύμανση της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, 

Λζ (·) η αθροιστική συνάρτηση κατανομής πιθανότητας για την τυπική κανονική 

κατανομή μιας μεταβλητής, Ν2 (■) η αθροιστική συνάρτηση κατανομής της τυπική 

κανονικής κατανομής για δύο μεταβλητές, h και k άνω όρια του ολοκληρώματος,

,/γ, / τ2 ο συντελεστής συσχέτισης των ενδεχομένων την στιγμή /* η αξία της

επιχείρησης να είναι μεγαλύτερη από V ώστε το δικαίωμα να ασκηθεί, και την 

στιγμή Τ η αξία της επιχείρησης να είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική αξία του

χρέους ώστε να μην οδηγηθεί σε δυσπραγία, είναι r, =t*-t και τ^-Τ-t (Τ η

λήξη του χρέους και /' η λήξη του call option).

Για μια επιχείρηση δίχως μόχλευση όπου το χρέος είναι μηδενικό (Τ = οο ή 

Μ = 0) η εξίσωση θα ισούται με την εξίσωση Black-Scholes. Αντίθετα όμως με την 

εξίσωση Black-Scholes η διακύμανση στο compound model δεν είναι σταθερή αλλά 

σχετίζεται αρνητικά με την τιμή της μετοχής (και κατ’ επέκταση είναι συνάρτηση 

όλων των μεταβλητών που καθορίζουν την τιμή της μετοχής). Αν η μετοχή 

παρουσιάσει πτώση, ο δείκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια θα αυξηθεί. Αυτό 

συνεπάγεται επιπλέον κίνδυνο ο οποίος αντικατοπτρίζεται με την αύξηση της 

διακύμανσης των αποδόσεων.

Το δέλτα του συγκεκριμένου μοντέλου θα δίνεται από την σχέση :

Α dC dC . dS N2(h + ay Λ/η~, k + ay Λ/ζ^, y]τ, /r,)
Δ =-----=------ /------=------------------- ------ —------ --------- ------------- (5.14)

dS dV dV N^k + σ,·^)

το οποίο φυσικά διαφέρει από αυτό του μοντέλου Black-Scholes, το οποίο με τον 

αντίστοιχο συμβολισμό είναι Δ = Α, (/? + σν yfr\). Κάτι τέτοιο σημαίνει πως η 

αντιστάθμιση που πραγματοποιείται με την βοήθεια της εξίσωσης Black-Scholes, 

εφόσον το compound model είναι ορθό, για μια μοχλευμένη επιχείρηση δεν εξαλείφει 

τελικά τον κίνδυνο. Ο συντελεστής δέλτα που προκύπτει από το compound model 

είναι μεγαλύτερος από αυτόν που προκύπτει από το μοντέλο των Black-Scholes, έτσι 

επενδυτές που χρησιμοποιούν την αντιστάθμιση B-S θα επενδύουν περισσότερο από 

ότι χρειάζεται σε call ή θα επενδύουν λιγότερο από όσο απαιτείται σε μετοχές 

(ανάλογα με τη θέση τους).

Εμπειρικά με βάση την πληροφόρηση της αγοράς παρατηρείται ότι το μοντέλο 

Black-Scholes τείνει να υποτιμά δικαιώματα που είναι πολύ έξω από το χρηματικό 

ισοδύναμο (deep-out-of-the-money) ή βρίσκονται κοντά στη λήξη (near-maturity) και
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να υπερτιμά δικαιώματα που είναι υπερβολικά εντός χρηματικού ισοδυνάμου (deep- 

in-the-money). To compound model φαίνεται να αντιμετωπίζει καλύτερα αυτή την 

μεροληψία. Μεταβολή της τιμής της μετοχής - όπως αναφέρθηκε - μεταβάλει την 

μόχλευση της επιχείρησης, πράγμα που μεταβάλει με τέτοιον τρόπο την διακύμανση 

ώστε να απαλύνει αυτή την μεροληψία (αφού διακύμανση και τιμή ενός option 

μεταβάλλονται προς την ίδια κατεύθυνση)10.

Σε σχέση με το CEV το συγκεκριμένο μοντέλο είναι πιο γενικό καθώς η 

στιγμιαία ελαστικότητα των αποδόσεων των μετοχών ως προς την τιμή της μετοχής 

δεν είναι σταθερή. Γίνεται πάντως αμέσως φανερό πως η χρήση του συγκεκριμένου 

μοντέλου δεν είναι καθόλου εύκολη μια και μεταβλητές όπως το ύψος του χρέους Μ 

και η λήξη του Τ είναι δύσκολο να υπολογιστούν με ακρίβεια εξαιτίας της 

πολύπλοκης κεφαλαιακής δομής που εμφανίζουν συνήθως οι επιχειρήσεις.

5.4 Displaced diffusion option pricing model

O Rubinstein (1983) χρησιμοποίησε το χρέος μιας επιχείρησης για την εξαγωγή 

του μοντέλου αποτίμησης των δικαιωμάτων (όπως συνέβαινε και στο compound 

option pricing model) αλλά προχώρησε βαθύτερα στην κεφαλαιακή δομή της εταιρίας 

αναλύοντας τα περιουσιακά στοιχεία, ενώ έλαβε υπόψη του και τυχόν μερίσματα που 

θα αποδίδει.

Διαχώρισε τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης σε αυτά που εμπεριέχουν 

κίνδυνο (με α το ποσοστό τους από την συνολική αξία V της επιχείρησης) και τα 

οποία ακολουθούν γεωμετρική κίνηση Brown και σε αυτά τα οποία είναι δίχιος 

κίνδυνο (1-α) και τα οποία αποδίδουν το δίχως κίνδυνο επιτόκιο. Η αξία της 

επιχείρηση μετά από / έτη θα είναι :

[aey +{\-a)r'\v (5.15)

όπου y τυχαία μεταβλητή με κανονική κατανομή και στιγμιαία μεταβλητότητα σ χ l . 

Θεωρούμε β τον δείκτη χρέους προς μετοχικό κεφάλαιο (με το χρέος να είναι δίχως

10 Για να το κατανοήσουμε πρακτικά, μεγάλη αύξηση της μετοχής (που οδηγεί ένα call deep-in-the- 
money), μειώνει τον δείκτη ξένα προς ίδια κεφάλαια και άρα τον κίνδυνο. Αυτό αντικατοπτρίζεται με 
μείωση στη διακύμανση των αποδόσεων και άρα σχετική μείωση στην τιμή του δικαιώματος. 
Ασφαλώς αύξηση της μετοχής οδηγεί σε συνολική αύξηση της τιμής του call, η μείωση όμως από την 
διακύμανση αποτελεί ουσιαστικά μια διόρθωση σε σχέση με το μοντέλο B-S που υπερτιμά το deep-in- 
the-money call.
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κίνδυνο). Η επιχείρηση ακολουθεί συγκεκριμένη μερισματική πολιτική και πληρώνει 

την προηγουμένη ημέρα της αποκοπής (k <Ι) τουλάχιστον ένα ποσοστό dkS που 

προέρχεται από το δίχως κίνδυνο «κομμάτι» της αξίας της μετοχής, καθώς και ένα 

προσδιορισμένο ποσοστό 5k από την αξία που εκείνη τη στιγμή έχει το εμπεριέχον 

κίνδυνο περιουσιακό στοιχείο.

Με μόνη πηγή αβεβαιότητας την y δημιούργησε χαρτοφυλάκιο (ώστε να 

«συναλλάσσεται» έμμεσα η μεταβλητή) και με υποθέσεις no-arbitrage προεξόφλησε 

την αναμενόμενη τελική αξία του δικαιώματος σε έναν ουδέτερο στον κίνδυνο 

κόσμο. Η αξία ενός δικαιώματος αγοράς θα είναι:

C = aSN(x)-(K - bS)r~' Ν(χ - ait) (5.16)

όπου

log(aS/(K-bS)r-) , 1 πX — --------------- ρ-------------1--- CT V ι
ait 2 

a = α(\ + /θΠ*<ί (1 - Sk) 

b = (\-a-ap)r'

με S η παρούσα τιμή της μετοχής, Κ η τιμή άσκησης του δικαιώματος, r το δίχως 

κίνδυνο επιτόκιο, Ν(·) η αθροιστική συνάρτηση κανονικής κατανομής.

Αν η αξία της επιχείρησης αυξάνει με ταχύ ρυθμό αυτό θα οφείλεται στο τμήμα 

που εμπεριέχει κίνδυνο. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την μεταβολή της σύστασης του 

χαρτοφυλακίου υπέρ των συστατικών που περιέχουν κίνδυνο και άρα την αύξηση της 

συνολικής μεταβλητότητας της αξίας της επιχείρησης. Αντίστοιχα αν η αξία 

μειώνεται (ή αυξάνεται με ρυθμό μικρότερο από αυτόν του δίχως κίνδυνο επιτοκίου) 

η μεταβλητότητα θα μειωθεί.

Ο Rubinstein (1983) συνέκρινε το μοντέλο (για την περίπτωση δίχως χρέος και 

δίχως μερίσματα) με το μοντέλο των BS και διαπίστωσε πως αποτιμά υψηλότερα τα 

εκτός χρηματικού ισοδυνάμου και χαμηλότερα τα εντός χρηματικού ισοδυνάμου 

calls. Χαρακτηριστικά που γίνονται πιο έντονα καθώς η λήξη πλησιάζει. Το μοντέλο 

δηλαδή εμφανίζεται να έχει καλύτερη συμπεριφορά από το BS (το οποίο άλλωστε 

είναι υποπερίπτωση του, για a - b = 0).

Αν και το μοντέλο είναι εξαιρετικά χρήσιμο όσον αφορά αποτίμηση 

δικαιωμάτων σε μετοχές με γνωστή μερισματική πολιτική, καθώς επιτρέπει μια
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σταθερή μερισματική απόδοση πέραν της διακριτής, δεν είναι πάντα πολύ εύκολο να 

χρησιμοποιηθεί. Ο υπολογισμός γίνεται αρκετά περίπλοκος αν θεωρήσουμε 

περισσότερα από ένα στοιχεία που να περιέχουν κίνδυνο, ενώ ακόμη και στην 

απλούστερη περίπτωση (με μηδενικό χρέος και μέρισμα) απαιτείται η εκτίμηση του 

a .

5.5 Implied volatility function model

Η βασική ιδέα πίσω από τις προσεγγίσεις που παρουσιάζονται εδώ είναι η 

κατασκευή ενός δέντρου το οποίο την παρούσα στιγμή ταιριάζει στις τιμές των 

δικαιωμάτων που διαπραγματεύονται και το οποίο στη συνέχεια μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση άλλων δικαιωμάτων της ίδιας υποκείμενης αξίας 

με την ίδια ή νωρίτερη λήξη. Σε ουδέτερη στον κίνδυνο αποτίμηση η διαδικασία που 

περιγράφουν αυτά τα μοντέλα έχει τη γενική μορφή :

dS = [,r(t) - q{t)\Sdt + a(S,t)Sdz (5.17)

όπου r(t) στιγμιαίο προθεσμιακό επιτόκιο, q(t) τυχόν μερισματική απόδοση ως 

συνάρτηση του χρόνου, ενώ η μεταβλητότητα a(S,t) είναι συνάρτηση και του S .

Πριν καταλήξουμε όμως στα μοντέλα αυτά είναι σημαντικό να αναφέρουμε 

μερικά ακόμη στοιχεία. Όπως είναι γνωστό οι τιμές των μετοχών περιέχουν 

πολύτιμες πληροφορίες, σημαντικές για την λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. 

Σε μοντέλο δυναμικής ισορροπίας με την αγορά πλήρη (όπου είναι εφικτή η 

αντιστάθμιση ενός δικαιώματος με τον υποκείμενο τίτλο) ένα χρηματοοικονομικό 

προϊόν μπορεί να εκφραστεί ως η αναμενόμενη παρούσα αξία των μελλοντικών 

πληρωμών του (payoff). Η παρούσα αξία υπολογίζεται σύμφωνα με το δίχως κίνδυνο 

επιτόκιο και η προσδοκία με βάση την ουδέτερη στον κίνδυνο συνάρτηση 

πυκνότητας πιθανότητας του payoff. Αυτή η συνάρτηση είναι το equivalent 

martingale measure (όπως αυτό παρουσιάστηκε στην παράγραφο 2.3).

Είχαμε αναφέρει (παράγραφο 4.2) ότι από το χαμόγελο μεταβλητότητας 

μπορούμε να εξάγουμε την ουδέτερη στον κίνδυνο κατανομή πιθανότητας για την 

υποκείμενη αξία. Η γνώση της είναι εξαιρετικά σημαντική για πραγματοποίηση 

κερδοσκοπικών σχεδιασμών καθώς και για στρατηγικές διαχείρισης του κινδύνου. 

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την εξαγωγή της κατανομής. Είναι χρήσιμο να 

αναφέρουμε εδώ την εργασία του Shimko (1993). Ο Shimko (1993) χρησιμοποιεί την
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τεκμαρτή μεταβλητότητα των Black-Scholes ως ένα μηχανισμό μετατροπής. 

Συγκεκριμένα : (1) Υπολογίζει την τεκμαρτή μεταβλητότητα από την εξίσωση Black- 

Scholes για γνωστά option (με την ίδια λήξη αλλά διαφορετική τιμή άσκησης). (2) 

Προσαρμόζει μια ομαλή καμπύλη στο χαμόγελο μεταβλητότητας μεταξύ της 

υψηλότερης και χαμηλότερης τιμής άσκησης. (3) Επιλύει για την τιμή του 

δικαιώματος ως συνεχή συνάρτηση της τιμής άσκησης. (4) Υπολογίζει την δεύτερη 

παράγωγο της συνάρτησης της τιμής του call ως προς την τιμή άσκησης του 

δικαιώματος1

Πιο αναλυτικά χρησιμοποιεί την σχέση του put-call parity 

Ρ(Κ,τ) = SD(t)~ ΧΒ(τ) όπου Κ διαφορετικές τιμές άσκησης, Ω{τ) < 1 

εξαρτημένος στο χρόνο παράγοντας προσαρμογής μερίσματος, Β(τ) < 1 αξία 

ομολόγου (δίχως τοκομερίδιο) ανά μονάδα ονομαστικής αξίας. Μέσω ανάλυσης 

διακύμανσης της διαφοράς στο put-call parity υπολογίζει εκτιμητές S' (του SD{t)) 

και Β' (του Β(τ)) και με χρήση της εξίσωσης Black-Scholes, την εξίσωση 

τεκμαρτής μεταβλητότητας σ(Κ,τ). Την τελευταία την ομαλοποιεί απεικονίζοντας 

την ως παραβολή με τη μέθοδο ελάχιστων τετραγώνων. Τελικά αυτό που παίρνει 

είναι μια ομαλή συνάρτηση της μεταβλητότητας που δίνει τιμή μεταβλητότητας και 

κατ’ επέκταση τιμές call για κάθε τιμή άσκησης.

Η τιμή ενός δικαιώματος αγοράς συνδέεται με την συνάρτηση πυκνότητας 

πιθανότητας με την σχέση :

C(K,t) = 5(r)J(5* - K)<f>(S',r)dS (5.18)
κ

όπου S τυχαία τιμή και φ(Ξ*,τ) η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Από εδώ 

προκύπτει (όπου F(S ,τ) η συνάρτηση κατανομής) ότι

dC_
δΚ

δ2Γ ι
-5(r)|l - F(S',t\S' = Κ) I (5.19) και —- = Β(τ)φ(8* ,t\S' = Κ) (5.20)

δΚ~

σχέσεις που συνδέουν τις τιμές των δικαιωμάτων με την κατανομή των τιμών. Η 

τελική κατανομή προκύπτει από τρία κομμάτια. Μεταξύ της ανώτερης και 

χαμηλότερης τιμής άσκησης η κατανομή που προκύπτει από τα παραπάνω και εκτός 

αυτών η κανονική λογαριθμική κατανομή (βάση της υπόθεσης του Shimko για 

σταθερή μεταβλητότητα εκτός αυτών των τιμών). Από την κατανομή μπορούν να

'1 Σύμφωνα με την προσέγγιση των Breeden και Litzenberger.
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βρεθούν οι ροπές της συνάρτησης για τυχαίο .S'*. Δηλαδή η «υπονοούμενη» μέση 

τιμή (ροπή πρώτης τάξης), η στιγμιαία «υπονοούμενη» μεταβλητότητα (ροπή 

δεύτερης τάξης) κοκ.

Οι Dupire (1994) και Derman και Kani (1994) χρησιμοποιούν μια προσέγγιση 

παρόμοια με του Shimko (1993) για να δημιουργήσουν ένα μοντέλο το οποίο 

ταιριάζει στο χαμόγελο, είναι ανεξάρτητο από προτιμήσεις, απαγορεύει την 

πραγματοποίηση arbitrage και αποφεύγει τη χρήση επιπλέον παραγόντων. Εξάγουν 

την σχέση μεταβλητότητας με την υποκείμενη αξία, αριθμητικά από το χαμόγελο με 

την δημιουργία ενός «διαταραγμένου», υπονοούμενου δέντρου. Στο δέντρο αυτό η 

θέση κάθε κόμβου και η πιθανότητα να «φτάσει» η τιμή σε συγκεκριμένο κόμβο 

προσδιορίζεται με χρήση παρεμβολής στις γνωστές τιμές των δικαιωμάτων.

Το δέντρο τεκμαρτής μεταβλητότητας που προτάθηκε από τους Derman και 

Kani (1994) επιτρέπει την ενσωμάτωση πληροφόρησης για τα ευρωπαϊκά δικαιώματα 

διαφορετικής τιμής άσκησης αλλά και διαφορετικής λήξης. Το δέντρο αυτό ξεκινά 

από τον αρχικό κόμβο και επεκτείνεται προς εμπρός. Σε κάθε βήμα ο κεντρικός (ή 

κεντρικοί) κόμβος αποφασίζεται αρχικά. Στη συνέχεια οι τιμές και η πιθανότητα 

μετάβασης για κάθε κόμβο πάνω από τον κεντρικό (κεντρικούς) μπορούν να βρεθούν 

με μια επαναληπτική μέθοδο χρησιμοποιώντας τιμές συγκεκριμένων ευρωπαϊκών 

δικαιωμάτων αγοράς (calls) και αυτές κάτω από τον κεντρικό κόμβο 

χρησιμοποιώντας τιμές ευρωπαϊκών δικαιωμάτων πώλησης (puts). Οι τιμές αυτών 

των δικαιωμάτων εξάγονται με παρεμβολή από τις τιμές των διαπραγματεύσιμων 

στην αγορά δικαιωμάτων με χρήση της επιφάνεια της τεκμαρτής μεταβλητότητας ως 

εργαλείο μετατροπής. Προσδιορίζεται δηλαδή η θέση κάθε κόμβου και η πιθανότητα 

να «φτάσει» η τιμή στο συγκεκριμένο κόμβο.

Περιληπτικά το δέντρο των Derman και Kani (1994) κατασκευάζεται ως εξής. 

Υποθέτουμε ότι το δέντρο έχει κατασκευαστεί μέχρι το π βήμα, r το δίχως κίνδυνο 

επιτόκιο, s, η τιμή της μετοχής στον κόμβο i στο βήμα π, At το μέγεθος του

βήματος. Η forward τιμή Ft =sierA>, καθώς ισχύει η ουδετερότητα στον κίνδυνο θα 

πρέπει να ικανοποιεί την σχέση

F, =P,S,+1 -Q-P,)S, (5.21)
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με F: γνωστό από το χαμόγελο μεταβλητότητας, SM και S', τιμές κόμβων «ανόδου» 

ή «καθόδου» αντίστοιχα στο βήμα π + \ οι οποίες συνδέονται με την τιμή sn ρ, η 

πιθανότητα μετάβασης σε υψηλότερο κόμβο (άνοδος).

Η τιμή ενός ευρωπαϊκού δικαιώματος αγοράς με λήξη στο η +1 βήμα και τιμή 

άσκησης Κ όπως προκύπτει με παρεμβολή από το χαμόγελο μεταβλητότητας θα 

είναι :

η+\

C(K,n + \) - ]Γλ,. max(S, - Κ,Ο) (5.22) 
(=1

όπου Λ, η τιμή Arrow-Debreu σε κάθε κόμβο / η οποία είναι το άθροισμα των 

γινομένων των προεξοφλημένων πιθανοτήτων μετάβασης από την ρίζα στον κόμβο / 

όλων των μονοπατιών που ξεκινούν από την ρίζα και καταλήγουν στον κόμβο αυτό. 

Η τιμή αυτή υπολογίζεται

A.e /•Δ/

ΡΛ i = n + \
' Pi-Λ+ (1 - ρ,)λ, 2 < i < η (5.23)

(ΐ - ρλ μ, ϊ = ι
με λ, η τιμή Arrow-Debreu που γνωρίζουμε (έχει ήδη υπολογιστεί στο βήμα η ).

Υπάρχουν 2η +1 παράμετροι που πρέπει να υπολογισθούν για την μετάβαση 

από το η στο η + 1 βήμα. Είναι η + 1 τιμές μετοχών στους κόμβους στο επίπεδο η +1 

και η πιθανότητες μετάβασης.

Για να προσδιορίσουμε την τιμή ενός κόμβου ανόδου στο επόμενο βήμα 

χρησιμοποιούμε τις τιμές των δικαιωμάτων αγοράς. Αν ο αριθμός των κόμβων στο 

η +1 βήμα είναι περιττός (άρα στο η άρτιος) μπορούμε να προσδιορίσουμε το .ν, για 

i - η!2 + 1 με τιμή του κεντρικού κόμβου την τρέχουσα τιμή . Η τιμή της μετοχής 

στον κόμβο λ,+1 (άνοδος) θα δίνεται από :

31+1

και η πιθανότητα μετάβασης θα είναι:

F, ~s:
Pi =—------ (5.25)

S,+1 -S;

Αν ο αριθμός των κόμβων στο βήμα η +1 είναι άρτιος ξεκινάμε από τους δύο 

κεντρικούς κόμβους s, και sM για i = (η + \)/2 και με υπόθεση ότι s, =52/.ν)+ι 12

12 Όπως συμβαίνει στο κλασσικό διωνυμικό δέντρο.
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(όπου S η τρέχουσα τιμή). Η τιμή του κόμβου «ανόδου» για τους δύο κεντρικούς θα 

είναι:

Για την αποφυγή arbitrage η πιθανότητα μετάβασης ρ( θα πρέπει να βρίσκεται 

στα φυσιολογικά της όρια (μεταξύ μηδέν και ένα). Έτσι καθώς μετακινούμαστε από 

κόμβο σε κόμβο απαιτείται η νέα τιμή που προσδιορίζεται, να βρίσκεται μεταξύ των 

γειτονικών προθεσμιακών τιμών του προηγούμενου βήματος Ft < s/+l < Fi+]. Αν η 

τιμή σε ένα κόμβο δεν ικανοποιεί την ανισότητα επιλέγεται μια τιμή για την οποία η 

λογαριθμική διαφορά μεταξύ του κόμβου και του γειτονικού του είναι ίση με την 

αντίστοιχη διαφορά του προηγούμενου επιπέδου.

Με τον ίδιο τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω συνεχίζουμε και στους 

υπόλοιπους κόμβους ανόδου ενώ για κόμβους καθόδου χρησιμοποιούμε τις τιμές των 

δικαιωμάτων πώλησης. Επαναλαμβάνοντας τις μεθόδους σε κάθε βήμα μπορούμε 

χρησιμοποιώντας το χαμόγελο να βρούμε τις τιμές των κόμβων και τις πιθανότητες 

μετάβασης για ολόκληρο το δέντρο. Με έναν ικανοποιητικό αριθμό αρκετά μικρών 

βημάτων βρίσκεται μια καλή διακριτή προσέγγιση της ουδέτερης στον κίνδυνο 

κατανομής που ακολουθούν οι τιμές. Πρόκειται για την κατανομή που αποδίδει η 

αγορά στην υποκείμενη αξία σύμφωνα με τις τιμές των δικαιωμάτων.

Ανάλογα ο Dupire (1994) θεωρεί πως από τις τιμές των δικαιωμάτων που 

παρατηρούνται στην αγορά μπορεί να εξαχθεί μια μοναδική στοχαστική διαδικασία 

(diffusion) για την οποία μπορούμε να πούμε πως η αγορά αποτιμά τα δικαιώματα 

σαν οι τιμές της υποκείμενης αξίας να την ακολουθούν.

Ξεκινώντας από τη σχέση που συνδέει την τιμή ενός δικαιώματος με την 

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας εγείρει το ερώτημα αν η γνώση των 

διαφορετικών πυκνοτήτων με μια αρχική τιμή σταθερή μπορεί να μας δώσει μια 

διαδικασία η οποία να παράγει τέτοιες πυκνότητες. Θεωρεί ότι η διαδικασία είναι 

martingale (για λόγους ευκολίας θεωρεί μηδενικό το δίχως κίνδυνο επιτόκιο) της 

μορφής dx = b{x,t)dW τότε μέσω της εξίσωσης Fokker-Planck θα ισχύει

s(e''A'C(S,a + l) + /L,S-z) 
λ-erA'C(S,n + 1)+Σ

(5.26) για i = (n +1)/2

και στις δύο περιπτώσεις Σ είναι
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Για να αποτιμήσει ένα call με τιμή άσκησης Κ και λήξη Τ κατασκευάζει ένα 

δέντρο με ρίζα (Κ,Τ) που επεκτείνεται προς τα πίσω (backward) στο χρόνο μέχρι τη 

σημερινή ημερομηνία όπου και τροφοδοτείται με μια εσωτερική τιμή, την σημερινή 

τιμή ενός δικαιώματος με άμεση λήξη. Η αποτίμηση γίνεται προς τα εμπρός 

(forward) στο χρόνο παίρνοντας την αναμενόμενη προεξοφλημένη τιμή σε κάθε 

κόμβο μέχρι την ρίζα (Α',Γ) όπου και δίνεται η τιμή του δικαιώματος.

Από την σχέση αυτή προκύπτει ότι η μεταβλητότητα δίνεται από την σχέση13

Για τον υπολογισμό του b χρησιμοποιεί μια προς εμπρός επαγωγική μέθοδο. 

Κατασκευάζει ένα τριωνυμικό δέντρο με ισομεγέθη χρονικά βήματα και με τον λόγο 

βήματα τιμής προς βήματα χρόνου αρκετά μεγάλο ώστε να παρατηρείται η τοπική 

μεταβλητότητα. Συγκεκριμένες στάθμες (βάρη) θέτονται στις συνδέσεις οι οποίες 

επιτρέπουν τον υπολογισμό της προεξοφλημένης πιθανότητας για κάθε μονοπάτι. Στο 

π βήμα η κατανομή χαρακτηρίζεται μοναδικά από τις τιμές που παίρνει στους 2/7 + 1 

κόμβους του βήματος. Ένας κόμβος (n,i) βρίσκεται στο π βήμα χρόνου και στο ί 

βήμα τιμής. Με λ(η,ΐ) είναι η τιμή Arrow-Debreu ενώ το βάρος μεταξύ του («,/) 

και του (n + 1, /) κόμβου (με j = / -1, i ή / +1) είναι w{n, i, j).

Σε κάθε βήμα του αλγόριθμου υπάρχουν :

• Οι προς εμπρός σχέσεις που συνδέουν την Arrow-Debreu τιμή ενός κόμβου 

με αυτήν των αμέσως προηγούμενων.

• Οι προς τα πίσω σχέσεις που συνδέουν την αξία μιας υποχρέωσης σε ένα 

κόμβο με αυτήν των αμέσως επόμενων.

Σε ένα βήμα υπολογίζουμε την τιμή του w(n,i,i-l) από τις λ(η + \j - \), 

λ(η,ϊ), λ(η,ΐ-Ι), λ(η,ΐ-2), w(n,i-1,/-1), w{n,i-2,i-\) και την τιμή των 

w(n,i,i), w(n,i,i +1) από τις προεξοφλημένες forward τιμές των απαιτήσεων.

13 Μια γενικότερη περίπτωση με Γ και q διάφορα από μηδέν δίνεται από τους Andersen και

(5.28)

Γ / γ,2 dC/dT + a(T)C+ κ\ε(Τ) - q(T)]dC / DK
Brotherrton-Ratcliffe (1997) με σχέση [σ(Α,Τ’)] L 3
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Γνωρίζοντας όλη την διαδικασία, γνωρίζουμε και την ευαισθησία του 

δικαιώματος ως προς την τιμή της υποκείμενης αξίας οπότε και η αντιστάθμιση δέλτα 

μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και καθ’ όλη τη διάρκεια του δικαιώματος εφόσον οι 

τιμές συνεχίσουν να συμπεριφέρονται σύμφωνα με την διαδικασία που εξήχθηκε. 

Ακόμη όμως και αν κάτι τέτοιο δεν ισχύει η αντιστάθμιση μπορεί να είναι επιτυχής. 

Η ιδέα είναι να συνδεθεί κάθε απαίτηση X με ένα «εφαπτόμενο» χαρτοφυλάκιο 

ευρωπαϊκών δικαιωμάτων, με την έννοια ότι η αξία του χαρτοφυλακίου θα 

μεταβάλλεται όμοια μέχρι πρώτης τάξης με την μεταβολή της πολλαπλής 

μεταβλητότητας σ(Κ,Τ)κ τ. Υπολογίζουμε την ευαισθησία του X σε μεταβολές της

μεταβλητότητας σ(Κ0,Τα) και δημιουργούμε ένα φάσμα αυτών των τιμών καθιός και 

των τιμών ενός χαρτοφυλακίου αποτελούμενο από τα αντίστοιχα δικαιώματα αγοράς 

(στο σημείο (Κ0,Τ0) κοκ.) το οποίο θα συμπεριφέρεται (μέχρι την πρώτη τάξη) όπως 

το X . Έτσι η αντιστάθμιση παραμένει «γερή» ακόμη και αν η αγορά παραβιάζει την 

forward μεταβλητότητα που υπολογίζεται με την διαδικασία.

Από την άλλη ο Rubinstein (1994) για την εξαγωγή της κατανομής προτείνει μια 

μέθοδο που στηρίζεται στην ελαχιστοποίηση της διαφοράς της τιμής της ουδέτερης 

στον κίνδυνο πιθανότητας που τοποθετείται (fitted) (για την οποία πραγματοποιείται 

μια αρχική υπόθεση) και της πραγματικής.

Ως αρχική υπόθεση παίρνει το αποτέλεσμα κατασκευής του τυπικού διωνυμικού 

δέντρου (στο όριο, για μεγάλο αριθμό πιθανοτήτων προσεγγίζει την κανονική 

λογαριθμική κατανομή). Η ουδέτερη στον κίνδυνο πιθανότητα Ρ;., η οποία με την

έννοια των ελάχιστων τετραγώνων είναι πιο κοντά στην κανονική λογαριθμική 

κατανομή και για την οποία οι τιμές υποκείμενης αξίας και δικαιωμάτων που 

υπολογίζονται μέσω αυτής είναι οι παρατηρούμενες, είναι η λύση του προβλήματος 

προγραμματισμού :

^ Ρ/ = 1 και Ρ] > 0 για j = 0,..., π
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c = ΣΛ maxΜ,-*.] /r" για i = \,...,m
V / 7

όπου Ρ η αρχική υπόθεση για την ουδέτερη στον κίνδυνο πιθανότητα, S. η τιμή της 

υποκείμενης αξίας σε ένα κόμβο στο τέλος του δέντρου από την χαμηλότερη στην 

υψηλότερη, r το δίχως κίνδυνο επιτόκιο, δ η απόδοση της υποκείμενης αξίας 

(payout) σε κάθε βήμα, S0 η παρούσα τιμή της υποκείμενης αξίας, C, η τιμή ενός 

ευρωπαϊκού call που ταυτόχρονα παρατηρείται με λήξη στο τέλος του δέντρου και

τιμή άσκησης Κ,. Απαιτείται η» ιη .

Αφού η ουδέτερη στον κίνδυνο κατανομή πιθανότητας προσδιοριστεί το 

τεκμαρτό διωνυμικό δέντρο (implied binomial tree) μπορεί να κατασκευαστεί. 

Βασική υπόθεση του Rubinstein για το δέντρο που προτείνει είναι ότι όλα τα 

μονοπάτια που οδηγούν στον ίδιο τερματικό κόμβο έχουν την ίδια ουδέτερη στον 

κίνδυνο πιθανότητα. Η πιθανότητα ενός μονοπατιού μπορεί εύκολα να βρεθεί 

διαιρώντας την πιθανότητα Pj του κόμβου με τον αριθμό των μονοπατιών που

οδηγούν εκεί, δηλαδή Ρ; -η [n!/ j\(n- j)\\. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται μια τεχνική

προς τα πίσω επαγωγής (backward induction) για να κατασκευαστεί το πλήρες δέντρο 

από τους τερματικούς κόμβους στον αρχικό.

Στη γενική μέθοδο για τον κόμβο (Ρ,Ρ) με Ρ η πιθανότητα του μονοπατιού

και R η τιμή του κόμβου, γνωρίζοντας τους επόμενους κόμβους (Ρ+,Ρ + ) (άνοδος)

και (Ρ , R ) (κάθοδος) υπολογίζουμε :

Ρ = Ρ + Ρ+

Ρ = Ρ+ /Ρ και (1 -ρ) = ρ- / Ρ 

R = [([- p)R + pR+]/r

με ρ η πιθανότητα «ανόδου» και r το επιτόκιο για το οποίο r" = ^ Ρ, R .

Γνωρίζοντας το διωνυμικό δέντρο μπορούμε σε κάθε κόμβο να υπολογίσουμε 

την μεταβλητότητα μιας μετακίνησης :

ΜΟ = (0 - Ρ(·))χ logd{·))+(/?(·) χ log«(■)) (5.29) 

σ(·) = (θ - ρ(·))χ (logί/(·) - //(·))2)+ (/?(·) χ (logzr(-) - //(·))2) (5.30) 

σ(·) η μεταβλητότητα, ιι(·) και d(-) άνοδος και κάθοδος στο δέντρο αντίστοιχα.



5-Μοντέλα διακριτής μεταβλητότητας 44

Καθώς ο αριθμός των βημάτων αυξάνει (το μέγεθος τους πλησιάζει το μηδέν) η 

μεταβλητότητα αυτή προσεγγίζει την κατά τόπους μεταβλητότητα της διαδικασίας 

που ακολουθούν οι τιμές. Μπορεί όμως να υπολογισθεί και η «ολική» μεταβλητότητα 

για το σύνολο του δέντρου. Από έναν εσωτερικό κόμβο υπολογίζεται η πιθανότητα 

του τερματικού κόμβου (με τη συνθήκη ότι θα περάσει το μονοπάτι από εκεί). Από 

αυτές τις πιθανότητες μπορεί να υπολογισθεί η «ολική» μεταβλητότητα πηγαίνοντας 

προς τα εμπρός στο τέλος του δέντρου.

Η τιμή ενός δικαιώματος αγοράς όπως υπολογίζεται στον αρχικό κόμβο θα είναι 

C = (Z/; max [ο, 57?; - κ])-ηγ" (5.31)

5.6 Kernel approach

Οι Arrow και Debreu για την κατανόηση της οικονομικής ισορροπίας σε ένα 

περιβάλλον αβεβαιότητας ανέπτυξαν ένα μοντέλο εξαρτώμενο από τις εκάστοτε 

συνθήκες. Θεώρησαν ένα θεμελιώδες χρηματοοικονομικό προϊόν το οποίο πληρώνει 

μια μονάδα σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και τίποτα σε οποιαδήποτε άλλη. Σε μια 

συνέχεια καταστάσεων οι τιμές αυτές προσδιορίζονται από μια state-price density 

(SPD) η οποία δίνει σε κάθε κατάσταση x την τιμή του χρηματοοικονομικού 

προϊόντος το οποίο πληρώνει μια μονάδα αν η κατάσταση είναι μεταξύ x και x + dx .

Η SPD προσεγγίζεται τόσο από μοντέλα ισορροπίας που βασίζονται στις 

προτιμήσεις όσο και από μοντέλα που στηρίζονται στις υποθέσεις απαγόρευσης 

arbitrage. Η πυκνότητα της συνάρτησης είναι τέτοια ώστε αν υπολογίσουμε το 

αναμενόμενο payoff οποιουδήποτε ευρωπαϊκού δικαιώματος με αυτή την πυκνότητα 

και προεξοφλήσουμε την προσδοκία με το δίχως κίνδυνο επιτόκιο θα βρούμε την 

πραγματική τιμή του δικαιώματος. Η SPD δεν είναι η κατανομή της υποκείμενης 

αξίας του δικαιώματος στη λήξη. Αν θέλαμε να υπολογίσουμε το αναμενόμενο payoff 

με την πραγματική κατανομή δεν θα ήταν ορθό να προεξοφλήσουμε την 

αναμενόμενη ροή που εμπεριέχει κίνδυνο με το δίχως κίνδυνο επιτόκιο. Γι’ αυτό η 

SPD ονομάζεται και δίχως κίνδυνο κατανομή, μια και δίνει το αναμενόμενο payoff 

που μπορεί να προεξοφληθεί με το δίχως κίνδυνο επιτόκιο το οποίο θα ήταν η 

αναμενόμενη απόδοση κάθε στοιχείου αν οι επενδυτές ήταν ουδέτεροι στον κίνδυνο. 

Παράλληλα χαρακτηρίζει μοναδικά το equivalent martingale measure.
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Τα χαρακτηριστικά αυτά της SPD σε συνδυασμό με την δυνατότητα που δίνει 

για εύκολη αποτίμηση των δικαιωμάτων (προϊόντων που εξαρτώνται από μια 

κατάσταση) οδήγησαν στην αναζήτηση μεθόδων αποτίμησης της. Οι Ait-Sahalia και 

Lo (1998) χρησιμοποίησαν μια μη-παραμετρική (δεν εισέρχονται παράμετροι 

περιορισμού) μέθοδο. Η μέθοδος πετυχαίνει να «παρακολουθεί» το χαμόγελο 

μεταβλητότητας αλλά και τις αλλαγές του τελευταίου όταν αλλάζει η λήξη. Ενώ με 

την υπόθεση ότι η υποκείμενη αξία ακολουθεί diffusion η εκτίμηση της SPD μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για μια μη-παραμετρική εκτίμηση της συνάρτησης της στιγμιαίας 

μεταβλητότητας.

Η τιμή Pt την στιγμή / ενός προϊόντος με μοναδική ημερομηνία ρευστοποίησης 

Τ (όπως το ευρωπαϊκού τύπου δικαίωμα αγοράς) και με payoff Z(S,) θα είναι

Ρ. -r"TE;[Z(ST)] = e-r'-’T [ Z(ST)f,\ST)dST (5.32)

όπου Sr η μεταβλητή κατάστασης (όπως μια μετοχή), η r το σταθερό δίχως κίνδυνο

επιτόκιο μεταξύ t και Τ = t + r, f* (ST) η state-price density την στιγμή I για 

payoff την στιγμή Τ.

Η state-price density εμπεριέχει πληροφόρηση τόσο των προτιμήσεων όσο και 

των οικονομικών συνθηκών και για αυτό μπορεί να εκτιμηθεί μέσω των τιμών (οι 

οποίες εμπεριέχουν αυτά τα στοιχεία). Μέσω των δικαιωμάτων η SPD είναι η 

δεύτερη παράγωγος του δικαιώματος αγοράς προς την τιμή άσκησης.

f\ST)
, r d2H\'ι.τ1

3Χ 2 X=Sr (5.33)

όπου Η το δικαίωμα αγοράς.

Οι Ait-Sahalia και Lo (1998) από τις τιμές της αγοράς των δικαιωμάτων {//, J

οι οποίες συνοδεύονται από κάποια χαρακτηριστικά {Ζ, = [S, ,Χ^τ,,η τ ,ά, τ J } 
(όπου d μερισματική απόδοση) εκτιμούν μη-παραμετρικά μια φόρμουλα αποτίμησης 

των δικαιωμάτων //(·) η οποία απαιτείται να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά 

στις πραγματικές τιμές. Δηλαδή επιλύεται η σχέση :

{5·34)

όπου Γ το σύνολο των διπλά διαφορίσιμων συναρτήσεων.
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Για την εκτίμηση της προσδοκίας Η με βάση το Ζ εφαρμόζεται μια στατιστική 

τεχνική, γνωστή ως nonparametric kernel regression14, η οποία δεν απαιτεί την 

παραμετροποίηση της Η . Θεωρούμε ότι η Η είναι συνάρτηση ενός διανύσματος Ζ 

που περιέχει τα χαρακτηριστικά του δικαιώματος. Εφόσον η Η είναι ομαλή, γύρω 

από μια περιοχή Ζ, η αντίστοιχη //(Ζ, ) θα είναι σχεδόν σταθερή και θα μπορεί να

εκτιμηθεί από έναν μέσο των Η: που αντιστοιχούν στα Ζ( γύρω από το Ζ( . Η

συνάρτηση kernel /ζ(Ζ-Ζ,) έχει συγκεκριμένη κλιμάκωση γύρω από το Ζ, η οποία 

μπορεί να τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο bandwidth (εύρος) h ώστε 

να δημιουργηθεί νέα συνάρτηση πυκνότητας (1 / h)K((Z -Z,)/h). Εκτιμητής του Η 

δίνεται από την σχέση :

5>((Ζ-Ζ, )//*)//,
Η(Ζ) = Ε[Η\ζ] = ^-η------------------------  (5.37)

Χ*((Ζ-Ζ,)//ι)
/=1

Η ορθή εκτίμηση γίνεται πιο δύσκολη όσο περισσότερες επεξηγηματικές 

μεταβλητές υπάρχουν (κάθε διάνυσμα Ζ περιέχει πέντε). Γι’ αυτό καταφεύγουν σε 

μεθόδους που μειώνουν τις διαστάσεις χρησιμοποιώντας τιμές συμβολαίων 

μελλοντικής εκπλήρωσης ή ότι η τάση είναι μηδενική (και άρα ανεξάρτητη από 

μέρισμα, το οποίο εισάγεται μέσω της τιμής του ΣΜΕ) σε ουδέτερο στον κίνδυνο 

κόσμο. Έτσι H{S,,X,T,rt r,d, r) = H(Ft r,X,T,rt r), δηλαδή από πέντε σε τέσσερις

διαστάσεις. Με FtT =SlTe',r ‘/,r>‘ η τιμή του αντίστοιχου συμβολαίου. Εναλλακτικά 

μπορεί να υπολογισθεί με μια ημί-παραμετρική (semiparametric) μέθοδο όπου η 

μεταβλητότητα υπολογίζεται με μη-παραμετρικό τρόπο και μετά αυτή 

χρησιμοποιείται στην εξίσωση Black-Scholes. Δηλαδή έχουμε

Η(S,, X, r, rI T, dl T) = ΗBS (FI T, X, τ, rl T;&(F, τ, X, τ)).

Η μεταβλητότητα που εκτιμάται είναι

ΣΧ
S(F,„X,i) = —

(F -F λIJ 1 /, ,γ, L· 'χ-χ; L· 'r-τ,'

J5
- /V χ

ν hx y
Κτ

ν Κ J
σ,

ι=Ι

(F -F λ1 /,Γ 1 tj ,Tj k (χ-χ'} L· ίΓ_7Ί
1 κ )

κχ
1 hx J

Κτ
1 κ )

(5.38)

Ι4Ως kernel κατανοείται μια συμμετρική θετικά ορισμένη συνάρτηση δύο μεταβλητών, άρα και ένα 
μέτρο εγγύτητας (εκφράζει την ομοιότητα ανάμεσα σε δυο αντικείμενα που απεικονίζονται σε ένα 
χαρακτηριστικό σύνολο).
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όπου kh η συνάρτηση kernel που χρησιμοποιείται για την αντίστοιχη μεταβλητή F , 

h]: το bandwidth για την αντίστοιχη μεταβλητή κοκ.

Ο συντελεστής δέλτα θα έχει τη μορφή :

Οι Ait-Sahalia και Lo (1998) πραγματοποίησαν αρκετές προσομοιώσεις Monte 

Carlo αλλά και χρησιμοποίησαν δεδομένα (του 1993 για τον δείκτη δικαιωμάτων του 

S&P 500) για να εξετάσουν την μη-παραμετρική φόρμουλα αποτίμησης και την state- 

price density. Εξετάσθηκε η σταθερότητα του μοντέλου. Όταν τα δεδομένα 

παράγονται από το μοντέλο Black-Scholes (προσομοίωση) η μέθοδος θα βρει την 

κανονική λογαριθμική κατανομή ενώ όταν χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που 

παρατηρούνται στην αγορά διαπιστώνει μεγάλες διαφορές από την κανονική 

λογαριθμική κατανομή. Τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με όσα παρατηρούνται 

στην αγορά και καταφέρνει τόσο να αποτιμήσει σωστά ένα δικαίωμα όσο και να 

δώσει το ορθό δέλτα για αποτελεσματική αντιστάθμιση.

Επιπλέον με την προσέγγιση kernel εκτιμάται η ουδέτερη στον κίνδυνο 

πιθανότητα ως σταθερή συνάρτηση συγκεκριμένων οικονομικών μεταβλητών και η 

συναρτησιακή μορφή της (όταν η εκτίμηση είναι επιτυχής) είναι σχετικά σταθερή με 

το χρόνο - η ουδέτερη στον κίνδυνο πιθανότητα θα αλλάζει εφόσον αλλάζουν οι 

μεταβλητές. Έτσι είναι και συνεπής διαχρονικά ενώ δεν απαιτεί κάποια αρχική 

εκτίμηση για την εξαγωγή της.

5.7 Συμπεράσματα

Κάποια από τα μοντέλα διακριτής μεταβλητότητας (CEV, compound option 

pricing model και displaced diffusion option pricing model) στηρίζονται στη 

θεμελιώδη μερική διαφορική εξίσωση των Black-Scholes με διαφορετικά όμως 

χαρακτηριστικά για την συνάρτησης της μεταβλητότητας. Τα όχι πάντα επιτυχή τους 

αποτελέσματα οδηγούν στο ερώτημα αν είναι λανθασμένα ή εάν οι τιμές τι ον 

δικαιωμάτων που παρατηρούνται στην αγορά είναι λανθασμένες (mispriced). Από 

την άλλη μοντέλα της τεκμαρτής μεταβλητότητας (implied volatility function) αντί να 

εξετάζουν το ενδεχόμενο λαθεμένων τιμών, τις αποδέχονται ως σωστές και 

προσπαθούν ουσιαστικά με κάθε μέσο να ταιριάζουν με τις παρατηρήσεις (χωρίς
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περιορισμούς σε μεταβλητές και πολυπλοκότητα). Τίθενται ερωτήματα όμως σχετικά 

με την σταθερότητα τους (σταθερότητα του δέντρου) σε πέρας χρόνου. Από την άλλη 

η προσέγγιση kernel δεν είναι πάντα επιτυχημένη (υπάρχουν στιγμές που δεν τα 

καταφέρνει καλύτερα από το μοντέλο των Black-Scholes), ενώ είναι αρκετά 

περίπλοκη στην πράξη (απαιτεί χιλιάδες δεδομένα).

Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε πως τα μοντέλα διακριτής μεταβλητότητας 

μπορούν να συλλάβουν πολλά εμπειρικά χαρακτηριστικά που εμφανίζονται, όπως 

είναι η μεταβολή της μεταβλητότητας με το χρόνο ή η συσχέτιση της με το επίπεδο 

της υποκείμενης αξίας. Επιπλέον κάποια είναι σε θέση να ταιριάξουν απόλυτα με το 

χαμόγελο μεταβλητότητας καθώς καθορίζουν με ακρίβεια την διαβάθμιση των τιμών 

(calibrate) της συνάρτησης της τοπικής μεταβλητότητας της υποκείμενης αξίας. 

Επιτρέπουν έτσι την εξαγωγή κατανομών (state price densities) που είναι απόλυτα 

σύμφωνες με τις παρατηρούμενες τιμές των δικαιωμάτων. Ενώ, σημαντικότερο όλων, 

σύμφωνα με το εδώ ζητούμενο, εφόσον είναι ορθά κάνουν εφικτή την επιτυχή 

πραγματοποίηση αντιστάθμισης δέλτα.

Τα τελευταία τα κάνουν εξαιρετικά ελκυστικά. Ακόμη όμως και αν 

παρακάμψουμε τα σφάλματα και τα προβλήματα τους (όπως διαπιστώνονται και 

εμπειρικά) υπάρχει πάντα το ζητούμενο του πιο από όλα είναι το πλέον κατάλληλο. 

Σχεδόν κάθε νέο μοντέλο αμφισβητεί εν πολλοίς την αποτελεσματικότητα των 

προηγούμενων ή τουλάχιστον δείχνει ικανό να διορθώσει κάτι παραπάνω. Κυρίαρχος 

πάντα παραμένει ο θεμελιώδης προβληματισμός σχετικά με την χρηστικότητα τους, 

δηλαδή κατά πόσο η βελτίωση των αποτελεσμάτων που πετυχαίνουν είναι τόσο 

ικανοποιητική που να εξισορροπεί την αυξανόμενη πολυπλοκότητά τους. Από την 

άλλη αρκετές εργασίες τα συγκρίνουν με άλλες βασικές κατηγορίες μοντέλων που θα 

εξετάσουμε παρακάτω με αλληλοσυγκρουόμενα συχνά συμπεράσματα.
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6. Μοντέλα στοχαστικής μεταβλητότητας

6.1 Εισαγωγή

Τα μοντέλα διακριτής μεταβλητότητας πολλές φορές απέτυχαν να εμφανίσουν 

σταθερότητα στην ακριβή αποτίμηση των δικαιωμάτων και στην ικανοποιητική 

αντιστάθμιση δέλτα. Μεγάλο μέρος του προβλήματος εστιάζει στην εμπειρικά 

αποδεδειγμένη αστάθεια της διακύμανσης του ρυθμού απόδοσης της υποκείμενης 

αξίας. Έτσι παράλληλα αναπτύχθηκε έρευνα που εστιάζει στη δημιουργία μοντέλων 

που ενσωματώνουν την μεταβλητότητα ως στοχαστική μεταβλητή. Τα μοντέλα αυτά 

επιχειρούν να εξηγήσουν θεωρητικά τις διάφορες «μεροληψίες» που εμφανίζουν οι 

τιμές των δικαιωμάτων (όπως είναι το χαμόγελο μεταβλητότητας).

Τα μοντέλα στοχαστικής μεταβλητότητας εισαγάγουν την έννοια του κινδύνου 

μεταβλητότητας. Η μεταβλητότητα μοντελοποιείται ως μια ξεχωριστή στοχαστική 

διαδικασία και έτσι η στοχαστική διαφορική εξίσωση επίλυσης της τιμής των 

δικαιωμάτων εμπεριέχει δύο πηγές αβεβαιότητας. Από εκεί και πέρα, κάποιες 

εργασίες θεωρούν ότι ο κίνδυνος αυτός πρέπει να «ανταμειφθεί» με κάποιο premium 

(π.χ. Heston (1993)), ενώ κάποιες άλλες θεωρούν αυτόν τον κίνδυνο μη-συστηματικό 

(π.χ. Hull και White (1987), Scott (1987)). Επιπλέον διαφορετικές υποθέσεις 

υπάρχουν σχετικά με την ύπαρξη συσχέτισης (π.χ. Heston (1993)) μεταξύ της 

μεταβλητότητας και των αποδόσεων των υποκείμενων αξιών (μετοχών) ή όχι (π.χ. 

Wiggins (1987)). Κάτι που μεταβάλλει τελικά τον βαθμό πολυπλοκότητας της 

τελικής εξίσωσης.

Παρακάτω εξετάζουμε συνοπτικά κάποιες χαρακτηριστικές εργασίες στην 

συγκεκριμένη θεωρία.

6.2 Hull και White

Οι Hull και White (1987) θεώρησαν ότι η τιμή ενός παραγώγου /' εξαρτάται 

από την τιμή της υποκείμενης μετοχής S και την στιγμιαία διακύμανση V = σ1
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(όπου σ η μεταβλητότητα). Η στοχαστική διαδικασία που θα ακολουθούν δίνεται 

από τις σχέσεις :

dS = (fxSdt + aSdw (6.1) 

και

dV = μνάί + ξνάζ (6.2)
με dw και dz διαδικασίες Wiener με συντελεστή συσχέτισης ρ , φ εξαρτάται από 

τις 5 , σ και t, ενώ μ και ξ εξαρτώνται από τις σ και !.

Ένα παράγωγο / που εξαρτάται από δύο μεταβλητές S και V (από τις οποίες 

μόνο η S είναι διαπραγματεύσιμη) και για την οποία η μεταβλητότητα της 

υποκείμενης αξίας είναι ασυσχέτιστη με την συνολική κατανάλωση (έχει δηλαδή 

μηδενικό συστηματικό κίνδυνο - ο κίνδυνος είναι πλήρως διαφοροποιήσιμος) θα 

πρέπει να ικανοποιεί την σχέση :

dL
dt

.2ο2 37 δ2/σ2Ξ2 ^4 + 2ρσ2ξΞ^- + ξ2ν
dS dSdV

r2 d2f 

dV2
df df

-rf = -rS------ μσ~ — (6.3)
dS dV

Επίσης οι Hull και White (1987) θεώρησαν ασυσχέτιστη την μεταβλητότητα με 

την τμιή της μετοχής (ασυσχέτιστες δηλαδή τις διαδικασίες dw και dz , άρα ρ = 0).

Η λογική πίσω από αυτές της υποθέσεις είναι η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου 

δίχως κίνδυνο (αφού η διακύμανση V δεν διαπραγματεύεται άμεσα). Με την 

προηγούμενη υπόθεση διασφαλίζεται ότι ο κίνδυνος που προέρχεται από την 

μεταβλητότητα δεν χρειάζεται να ανταμειφθεί με κάποιο πριμ. Η τιμή έτσι του 

δικαιώματος - καθώς στην παραπάνω εξίσωση δεν εισάγονται οι προτιμήσεις 

μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ουδετερότητα στον κίνδυνο ισχύει - μπορεί να 

υπολογισθεί προεξοφλώντας το τελικό payoff με το δίχως κίνδυνο επιτόκιο.

Η τιμή του δικαιώματος θα είναι:

f(S, ,σ2ρ) = e~r(T-‘> {/(SY,σ2,T)p(Sr |s,,σ2 )dST (6.4) 

με Τ η λήξη του δικαιώματος, S, η τιμή της μετοχής την στιγμή I, σ, η στιγμιαία

τυπική απόκλιση την / και p(Sr\S,,a2) η κατανομή της Sr εξαρτώμενη τόσο από

την διαδικασία που ακολουθεί η τιμή της μετοχής όσο και από την διαδικασία της 

διακύμανσης.

Γνωρίζουμε ότι οι συναρτήσεις πυκνότητας τριών τυχαίων μεταβλητών x, y 

και z συνδέονται μεταξύ τους p(x\y) = ^g(x\z)h{z\y)dz . Έτσι αν θεωρήσουμε την
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μέση διακύμανση κατά την διάρκεια ζωής του παραγώγου η οποία θα δίνεται από το 

στοχαστικό ολοκλήρωμα

V =
Τ

— ja2dr (6.5)

για την κατανομή της Sr θα ισχύει p(S/jal2)= ^g(Sl\V)h(V\S,)dV άρα η σχέση 

(6.4) θα γραφεί f{S, ,σ2 ,t) = j[e",(7'",) ^{S^S^dS^V^W (6.6).

Το εσωτερικό ολοκλήρωμα όμως είναι η τιμή ενός δικαιώματος αγοράς C(F) 

με μέση διακύμανση V , με την τιμή του να δίνεται από την εξίσωση των Black- 

Scholes

όπου

C(V) = SlN(dl)-Xe~r(l'~nN(d2) (6.7)

log
\

d] - \XJ
r+ V_l__2_

4v(r-t)

(T-t)
y (6.8) και d2 dJv(T-t) (6.9)

Ο λόγος που ισχύει κάτι τέτοιο είναι ότι όπως μπορεί να αποδειχθεί ο 1ομ(Λ\ / S0) με

συνθήκη V ακολουθεί κανονική κατανομή με διακύμανση VT, οπότε τα παραπάνω 

προκύπτουν ακολουθώντας απόλυτα την συλλογιστική της εξαγωγής της εξίσωσης 

Black-Scholes. Η τιμή τελικά του δικαιώματος δίνεται από την σχέση

f(S,M;)= \c(V)h(y\j;)dv (β.ιο)

η τιμή δηλαδή του δικαιώματος είναι η τιμή Black-Scholes ολοκληρώσιμη προς την 

κατανομή της μέσης διακύμανσης. Οι Hull και White χρησιμοποίησαν την παραπάνοι

σχέση με την C(V) όμως, ανεπτυγμένη σε σειρά Taylor. Η σχέση ισχύει για έναν 

ουδέτερο στον κίνδυνο κόσμο όπου μεταβλητότητα και τιμή της μετοχής είναι 

στιγμιαία ασυσχέτιστες. Ενώ όταν η τιμή του δικαιώματος είναι ανεξάρτητη από 

προτιμήσεις ισχύει και σε έναν κόσμο που περιέχει κίνδυνο.

Καθώς η κατανομή h(V) είναι ανεξάρτητη από την τιμή της μετοχής S θα 

ισχύει

df_
as

dC(V)
dS

(6.11)

όπου E υποδηλώνει την εκτίμηση.
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Οι Hull και White (1987) συνέκριναν τις θεωρητικές τιμές που προκύπτουν από 

το μοντέλο τους με αυτές του μοντέλου B-S. Κατέληξαν στο ότι για μια μετοχή που 

εμπεριέχει στοχαστική μεταβλητότητα το μοντέλο των B-S υπερτιμά τα δικαιώματα 

που βρίσκονται στο χρηματικό ισοδύναμο (at-the-money) και υποτιμά δικαιώματα 

που βρίσκονται «βαθιά» εντός χρηματικού ισοδύναμου (deep in-the-money) και 

«βαθιά» εκτός χρηματικού ισοδύναμου (deep out-of-the-money). Τα φαινόμενα 

γίνονται πιο έντονα καθώς η μεταβλητότητα ή ο χρόνος ως τη λήξη αυξάνουν.

Επιπλέον χρησιμοποίησαν αριθμητικές προσεγγίσεις (μέσω προσομοίωσης 

Monte Carlo) για να εκτιμήσουν την τιμή ενός δικαιώματος αγοράς όταν η 

μεταβλητότητα συσχετίζεται με την τιμή της μετοχής. Θετική συσχέτιση (ρ > 0) 

οδήγησε το μοντέλο B-S να υπερτιμά τα εντός χρηματικού ισοδυνάμου δικαιώματα 

(in-the-money) και να υποτιμά τα εκτός χρηματικού ισοδυνάμου (out-of-the-money). 

Με αρνητική συσχέτιση (ρ<0) παρατηρήθηκε το αντίστροφο. Τα παραπάνω 

μπορούν να φανούν από την επίδραση της συσχέτισης στην κατανομή. Υψηλές τιμές 

μετοχών σχετίζονται με υψηλή μεταβλητότητα, καθώς οι τιμές αυξάνουν αυξάνει η 

πιθανότητα μεγάλων θετικών μεταβολών. Χαμηλές τιμές σχετίζονται με χαμηλή 

μεταβλητότητα, καθώς οι τιμές πέφτουν μικραίνει η πιθανότητα μεγάλων μεταβολών. 

Αυτά οδηγούν σε μια κατανομή με μεγαλύτερη θετική λοξότητα από αυτήν που 

υπονοείται από την κανονική λογαριθμική κατανομή. Τα αντίστροφα ισχύουν στην 

περίπτωση της αρνητικής συσχέτισης. Τότε αυξήσεις στις τιμές μειώνουν την 

μεταβλητότητα και έτσι γίνεται λιγότερο πιθανή η εμφάνιση υψηλών τιμών 

(αντίστροφα για μειώσεις στις τιμές). Η κατανομή θα εμφανίζεται δηλαδή και 

περισσότερο αιχμηρή από την κανονική λογαριθμική.

Οι Hull και White (1987) συνέκριναν τα αποτελέσματα του μοντέλου τους με 

εμπειρικές παρατηρήσεις για την περίοδο 1976-77 και διαπίστωσαν ότι «εξηγούσε» 

ικανοποιητικά την πραγματικότητα. Γεγονός που συνεπάγεται την ορθή αποτίμηση 

των δικαιωμάτων και την ορθή «παρακολούθηση» της μεταβλητότητας (κατ' 

επέκταση ένα σωστό δέλτα). Παρόλα αυτά για την επιτυχή εξήγηση απαιτείται με 

βάση τις παρατηρήσεις, η αντιστροφή της συσχέτισης τιμών και μεταβλητότητας από 

περίοδο σε περίοδο γεγονός που από μόνο του ακούγεται αρκετά παράδοξο και 

προβληματίζει.
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6.3 Scott

Ο Scott (1987) μετά από κάποιες παρατηρήσεις για την μεταβλητότητα των 

τιμών των μετοχών θεώρησε τις στοχαστικές διαδικασίες για τις τιμές και την 

μεταβλητότητα

dP = aPdt + aPdz (6.12) 

και

da = β(σ - a)dt + ydw (6.13)

όπου dz και dw διαδικασίες Wiener και η μεταβλητότητα σ ακολουθεί μια τυχαία 

mean-reverting (δηλ. με τάση να επανέρχεται στην μέση τιμή) διαδικασία.

Καθώς η στοχαστική διαφορική εξίσωση για ένα δικαίωμα αγοράς εμπεριέχει 

δύο πηγές κινδύνου (τις διαδικασίες Wiener) ο Scott δημιούργησε ένα 

αντισταθμισμένο χαρτοφυλάκιο από μια μετοχή και δύο δικαιώματα αγοράς (με 

διαφορετική λήξη). Με Η{Ρ,σ,τ) συμβόλισε το δικαίωμα αγοράς στην υποκείμενη 

αξία Ρ (τιμή μετοχής) με σ η μεταβλητότητα και τ η λήξη.

Το χαρτοφυλάκιο θα έχει τη μορφή :

H(.,.,t1) + w2H(.,.,t2) + w2P

όπου w2 και νν3 τα αντίστοιχα ποσοστά, τέτοια ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος

w2
Ηβ.,.,τ |)
Η2{.,.,τ2)

και ιιη .,Γ,) +
//,(.,.,Γ| )Η, (.,.■, γ3 ) 

Η2(.,., τί)

όπου οι δείκτες 1,2,3 στο Η συμβολίζουν το μερικό διαφορικό ως προς το πρώτο 

δικαίωμα, το δεύτερο και την μετοχή αντίστοιχα.

Υποθέτοντας την ύπαρξη συνάρτησης αποτίμησης του δικαιώματος με την 

χρήση του λήμματος του Ito προκύπτει:

dH Η\(χΡ + Η2β(σ σ)- Η, + - Η, ,σ! Ρ' + Η,,ργσΡ + - Η22Γ dt
(6.14)

+ Η taPdz + Η 2γά\ν

όπου ρ η στιγμιαία συσχέτιση μεταξύ dz και dw.

Καθώς το χαρτοφυλάκιο δεν εμπεριέχει κίνδυνο θα πρέπει να αποδίδει το δίχως 

κίνδυνο επιτόκιο r. Προκύπτει έτσι μερική διαφορική εξίσωση - ισοδύναμη της 

οποίας για τις οριακές συνθήκες //(Τ,σ,Ο) = max{0, Ρ - X} (X τιμή άσκησης ) -

Η3 -~Hua2P2 -Η νργσΡ--Η 22γ2 + Hr-Η, Pr -H2b* =0 (6.15)

είναι:
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όπου b* τυχαία τιμή.

Η παραπάνω όμως σχέση δεν οδηγεί σε μοναδική συνάρτηση αποτίμησης των 

δικαιωμάτων για αυτό απαιτείται η χρήση κάποιου μοντέλου ισορροπίας. Με την 

βοήθεια της arbitrage price theory προκύπτει ότι η αναμενόμενη απόδοση του 

δικαιώματος είναι:

rdH^
Jf)

r + ΠΖ
Η

{a-r) + *±Χ
Η

ell

με (a — r) το πριμ κινδύνου για την μετοχή και X το πριμ κινδύνου που συνδέεται 

με την μεταβλητότητα άσ. Καθώς η αναμενόμενη απόδοση δίνεται και από τον ώ 

όρο της σχέσης (6.14) προκύπτει από την ισότητα :

-Η, + Ρ2 Η u + ργσΡΗη + — γ2 Η12 - rH + rPH, + Η2 \β(σ -σ)- Χ\ = 0 (6.16)

Σχέση η οποία με τις οριακές συνθήκες έχει μοναδική λύση και ικανοποιεί την (6.15). 

Η γενική λύση για την τιμή του δικαιώματος δίνεται από την εξίσωση :

H(P,a,t;r,X) = ε(ιΓ" max{0,^ -X}|.P0,<t0) (6.17)

όπου Ε η προσαρμοσμένη στον κίνδυνο προσδοκία που προκύπτει μειώνοντας την 

μέση παράμετρο των dP και άσ κατά το αντίστοιχο πριμ κινδύνου. Με τις 

προσαρμογές μπορεί να προκύψει εξίσωση για την (6.17) η οποία λύνει την μερική 

διαφορική εξίσωση (6.16).

Ο Scott (1987) όμως για να κάνει το πρόβλημα περισσότερο λειτουργικό θεωρεί 

τον προερχόμενο από την μεταβλητότητα κίνδυνο διαφοροποιήσιμο και τις 

μεταβολές της μεταβλητότητας ασυσχέτιστες με την απόδοση της μετοχής. Θεωρεί

δηλαδή ότι X = 0 και ρ = 0. Με την υπόθεση αυτή μπορεί να βρεθεί ότι η κατανομή 

για την τιμή της μετοχής είναι η κανονική λογαριθμική με συνθήκη την κατανομή 

των {σ\} για 0 <s<t. Δηλαδή :

\η(Ρ,/Ρ0)~Ν rt -
X

/

it λ
σ(χ)ds θα είναι τυχαίος αριθμός. Προκύπτει έτσι η εξίσωση Black- 

Scholes με V στη θέση του a t

e~"E(max{0,Pt -Χ\Ρ0,ν) = Ρ0Ν(άβ-Xe~rlN(d2) (6.18)

όπου
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In (PJ X) + rt+ V
d, =-------------=------ -— και dj = d, --Jv

dV

Τελικά η τιμή του δικαιώματος θα είναι

co

Η(Ρ0,σ0,ί;ν,Χ,β,σ,γ) = J [poN(dt) - Xe~rl N(d2)]dF(V-,t,v0, β,σ,γ) (6.19)
ο

με F η συνάρτηση κατανομής. Η παραπάνω σχέση λέει ότι η τιμή του δικαιώματος 

δίνεται παίρνοντας την εξίσωση Black-Scholes για V (τυχαία διακύμανση της 

απόδοσης των μετοχών για το υπόλοιπο της ζωής του δικαιώματος), 

πολλαπλασιάζοντας με το διαφορικό της συνάρτησης κατανομής του V και 

ολοκληρώνοντας για κάθε πιθανή τιμή του V .

Ο Scott (1987) αρχικά εκτίμησε τις παραμέτρους β, σ και γ με την χρήση 

των ροπών της κατανομής της απόδοσης των μετοχών, που για μικρό χρονικό 

διάστημα θα ακολουθεί διαδικασία Δ In/) =«τΔ/ + σ(Δζ, και μέσω αυτών εκτίμησε 

την συσχέτιση ρ.

Στη συνέχεια για να εξετάσει την ικανότητα του μοντέλου να αποτιμά ορθά τα 

δικαιώματα ο Scott (1987) χρησιμοποίησε προσομοίωση Monte Carlo. Συνέκρινε τις 

τιμές του μοντέλου καθώς και αυτές που θα έδινε το μοντέλο Black-Scholes με τις 

πραγματικές (για μια μετοχή στην περίοδο περίπου ενός έτους). Για την εκτίμηση του 

σ χρησιμοποίησε δικαιώματα που βρίσκονται στο χρηματικό ισοδύναμο και για 

μεταβλητότητα επέλεξε αυτήν για την οποία το μοντέλο ταιριάζει καλύτερα στις 

πραγματικές τιμές (ελαχιστοποιεί το άθροισμα του τετραγώνου των λαθών). Στην 

συνέχεια με την τιμή αυτή υπολόγισε τις τιμές για τα εντός και εκτός χρηματικού 

ισοδύναμου δικαιώματα και τις συνέκρινε με τις πραγματικές. Το ανάλογο 

πραγματοποίησε και για το Black-Scholes. Διαπίστωσε ότι γενικά το μοντέλο του με 

την στοχαστική μεταβλητότητα τα καταφέρνει πολύ καλύτερα από το BS (εμφανίζει 

μικρότερο μέσο τετραγωνικό σφάλμα), αποτιμά δηλαδή τα δικαιώματα πιο κοντά 

στην αγορά. Παρόλα αυτά ο ίδιος ο Scott διαπίστωσε μια τάση του μοντέλου να 

υπερτιμά δικαιώματα εκτός χρηματικού ισοδύναμου.
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6.4 Johnson και Shanno

Οι Johnson και Shanno (1987) επίσης παρουσίασαν ένα μοντέλο στοχαστικής 

μεταβλητότητας το οποίο έλυσαν με τη βοήθεια προσομοίωσης. Θεώρησαν ότι η τιμή 

S και η διακύμανση σ2 ακολουθούν διαδικασία :

dS = iLiSdt + oSa dz (6.20) 

και

da = μκσάί + asapdzv (6.21)

με α,β > 0, dz και dzs διαδικασίες Wiener με συσχέτιση ρ.

Θεώρησαν αρχικά ότι ο κίνδυνος που προέρχεται από την μεταβλητότητα 

διαφοροποιείται. Είναι δηλαδή εφικτή η δημιουργία αντισταθμισμένου 

χαρτοφυλακίου (από θέση στη μετοχή και στο δικαίωμα αγοράς), που θα αποδίδει το 

δίχως κίνδυνο επιτόκιο r. Προκύπτει έτσι με τη βοήθεια του λήμματος του Ιίο και 

της απόδοσης του χαρτοφυλακίου η μερική διαφορική εξίσωση για το δικαίωμα 

αγοράς c :

dc dc . ,
— = rc-rS---------σ ο
dt ds 2

2 ο 2α d2C SC 1 2 2 β d Cμ,a--------- a:a'p —-
da 2 da2

_ _ 1+/? r*ap(7 SG
d2c

(6.22)
dS' ' ’ da 2 ■' da2 ' ' dSda

Προχωρώντας στην περίπτωση που dzs δεν είναι διαφοροποιήσιμη θεωρούν την 

ύπαρξη ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος Ρ (ίσως χαρτοφυλάκιο) το οποίο έχει 

τον ίδιο τυχαίο όρο με την μεταβλητότητα της μετοχής, ακολουθεί δηλαδή την 

στοχαστική διαδικασία :

dP = μ,,Ράί + σνΡβdzs (6.23)

Γίνεται έτσι εφικτή η δημιουργία αντισταθμισμένου χαρτοφυλακίου που θα 

αποτελείται από μια μετοχή, (dc/dSy' θέσεις πώλησης στο δικαίωμα και m μετοχές 

από το Ρ . Με το m τέτοιο ώστε να εξαλείφεται ο τυχαίος όρος.

asa,! dcί dcΝ'”1 -
m

KdSj σΡΡβ da
(6.24)

οδηγούμαστε έτσι και πάλι στην (6.22) μερική διαφορική εξίσωση όπου ο όρος /ησ

έχει αντικατασταθεί από τον /',σ +
σσ’

σ,,Ρρ~\ (r - μ ). Εφόσον το dzs μπορεί να

διαφοροποιηθεί ο κίνδυνος δεν θα πρέπει να «πληρωθεί» άρα μ,, = r και προκϊιπτει 

έτσι η σχέση (6.22). Οι Johnson και Shanno θεωρούν ότι το παραπάνω χαρτοφυλάκιο
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μπορεί να δημιουργηθεί και από θέση στη μετοχή και σε δυο διαφορετικά δικαιώματα 

αλλά είναι εξαιρετικά πολύπλοκη η αναλυτική του επίλυση.

Εξετάζοντας τις τιμές που προκύπτουν για το μοντέλο με τη χρήση 

προσομοίωσης Monte Carlo προχώρησαν σε μερικές διαπιστώσεις. Η τεκμαρτή 

μεταβλητότητα αυξάνει με τη λήξη, ενώ αυξάνει ή μειώνεται με την τιμή άσκησης 

ανάλογα με το αν η συσχέτιση απόδοσης και μεταβλητότητας είναι θετική ή 

αρνητική. Επίσης η τιμή των εκτός χρηματικού ισοδυνάμου δικαιωμάτων αυξάνει με 

την συσχέτιση. ενώ των εντός χρηματικού ισοδυνάμου μειώνεται (τα δικαιώματα στο 

χρηματικό ισοδύναμο δεν δείχνουν να επηρεάζονται).

Παρόλα αυτά οι ίδιοι οι Johnson και Shanno (1987) δεν θεωρούν ότι το μοντέλο 

επεξηγεί ικανοποιητικά τις κάθε μορφής «μεροληψίες» που εμφανίζουν οι τιμές των 

δικαιωμάτων. Αιτίες είναι ότι το μοντέλο δεν καταφέρνει να επεξηγήσει όλα τα 

φαινόμενα με την συσχέτιση. Η ίδια η μεταβολή της συσχέτισης δεν μπορεί να 

στηριχθεί μακροοικονομικά ενώ ακόμη και αν κάποιο φαινόμενο εξηγείται από μια 

αύξηση της συσχέτισης είναι τελικά άγνωστο αν αυτή πραγματοποιήθηκε την ακριβή 

στιγμή (αν συνδέεται χρονικά).

6.5 Wiggins

Ο Wiggins (1987) θεώρησε ανάλογες στοχαστικές διαδικασίες για τις τιμές των 

μετοχών και την μεταβλητότητα τους, με τους Hull και White (1987) της μορφής

dS(t) = juS(t)dt + a(t)S(t)dz (6.25) 

και

<7σ(0 = /(a(t))dt + da(t)dw (6.26)

Εφόσον η μεταβλητότητα παίρνει τυχαίες τιμές ο Wiggins θεωρεί ότι δεν μπορεί να 

δημιουργηθεί ένα αντισταθμισμένο χαρτοφυλάκιο αποκλειστικά από την μετοχή και 

το δικαίωμα. Ενώ θεωρεί ότι ένα δεύτερο δικαίωμα δεν είναι τέλειο υποκατάστατο 

ενός βασιζόμενου στην μεταβλητότητα περιουσιακού στοιχείου (η τιμή του δεν είναι 

γνωστή συνάρτηση της μεταβλητότητας). Αντίθετα σε ένα κόσμο με στοχαστική 

μεταβλητότητα ο προερχόμενος από την μεταβλητότητα κίνδυνος θα πρέπει να 

ανταμειφθεί με κάποιο πριμ. Το πριμ αυτό θα καθορίζεται από τις προτιμήσεις των 

επενδυτών και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για την δημιουργία του αντισταθμισμένου 

χαρτοφυλακίου. Για να ξεπεράσει το πρόβλημα του πριμ θεώρησε το χαρτοφυλάκιο
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της αγοράς και ένα δικαίωμα επάνω στην αγορά, με την απόδοση του 

αντισταθμισμένου χαρτοφυλακίου ασυσχέτιστη με την αγορά. Τότε, σε ισορροπία, το 

βήτα του χαρτοφυλακίου θα είναι μηδέν άρα η πλέον της αναμενόμενης απόδοσης θα 

είναι μηδέν (δηλαδή μηδενικό premium για υποθέσεις όπου ισχύει το CAPM).

Η απόδοση του χαρτοφυλακίου Π για μια απαίτηση F, με το βάρος της

( dF dF λ
επένδυσης F στο χαρτοφυλάκιο να είναι w = FI F-------S------- ρθ (το βάρος

V 9S δσ ,

επιλέγεται έτσι ώστε η απόδοση του χαρτοφυλακίου να είναι ασυσχέτιστη με την 

απόδοση της αγοράς), ενώ ρ ο συντελεστής συσχέτισης απόδοσης της μετοχής (εδώ 

αγοράς) και της μεταβλητότητας και θ η μεταβλητότητα της μεταβλητότητας θα 

είναι:

άΠ/Π = [\ν(μ,. - μ) + μ\ΐί - ψ- ρθσάζ/(F - ^ S - ψ- ρθ)
δσ δύ δσ

dF dF dF
+ — σθών /(F- — S------ ρθ)

δσ dS δσ

(6.27)

με μν η αναμενόμενη απόδοση της απαίτησης F. Θεωρώντας φ(·) = (μπ -Γ)/σπ 

την αγοραία τιμή του κινδύνου (το αντίστοιχο λ της σχέσης (2.19) όπως 

περιγράφηκε στην παράγραφο 2.3) και με την βοήθεια του λήμματος του Ito 

καταλήγουμε τελικά στην σχέση :

δ2 F2ο2 1 d2F cdF _ dF 2n2 1 d2F Ω icσ~Ξ~-------- + rS-------rF + — + σ~0---------- + ρθσ'Ξ
2 dS2 dS dt 2 δσ2 δΞδσ

dF_
δσ

[/(σ) - (// - r)p0 + φ(·)θσ( 1 - ρ2 )ι/2]= 0
(6.28)

η οποία εμπεριέχει τόσο το πριμ κινδύνου (μ - r) όσο και την market price of risk

φ{·).

Καθώς δεν υπάρχει κάποιο προϊόν που να αντιγράφει απόλυτα την 

μεταβλητότητα (η μεταβλητότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμη) οι βασιζόμενες στις 

προτιμήσεις συναρτήσεις δεν μπορούν να εξαλειφθούν από την παραπάνω σχέση. Το 

αντισταθμισμένο όμως χαρτοφυλάκιο της αγοράς έχει μηδενικό βήτα και η φ(·) 

εξαρτάται από τα κίνητρα του επενδυτή. Ο Wiggins έκανε την υπόθεση ότι η 

συνάρτηση χρησιμότητας του επενδυτή είναι λογαριθμική, κάτι που για 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς (το οποίο είναι η υποκείμενη αξία) οδηγεί σε φ(·) = 0 και

σε πριμ κινδύνου ίσο με σ2Μ (διακύμανση της αγοράς). Η σχέση (6.28) γράφεται :
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a2S2 —
e2F cdF „ dF 1 d2F
—- + rS------ rF + — + σ~θ~----------

2 dS2 dS dt 2 δσ2

p0a2S
d2F dF

[f\a)~ ρθσ2Μ] = 0

(6.29)

dSda δσ
Με την χρήση αριθμητικών μεθόδων πεπερασμένων διαφορών προσέγγισε την 

λύση μιας παραλλαγής της παραπάνω σχέσης - όπου μετέτρεψε λογαριθμικά τόσο 

την S όσο και την σ - για διάφορες τιμές συσχέτισης απόδοσης και 

μεταβλητότητας.

Διαπίστωσε ότι απουσία συσχέτισης αυξάνει την τεκμαρτή μεταβλητότητα των 

Black-Scholes για δικαιώματα εντός ή εκτός του χρηματικού ισοδυνάμου και την 

μειώνει για δικαιώματα στο χρηματικό ισοδύναμο. Αν υπάρχει αρνητική συσχέτιση 

μεταβλητότητας και απόδοσης η τεκμαρτή μεταβλητότητα αυξάνει για δικαιώματα 

αγοράς εντός χρηματικού ισοδυνάμου και μειώνεται για εκτός χρηματικού 

ισοδυνάμου (το αντίστροφο αν η συσχέτιση είναι θετική).

Επιπλέον ο Wiggins (1987) για να εξετάσει κατά πόσο το μοντέλο είναι 

πρακτικά εφαρμόσιμο εκτίμησε στατιστικά κάποιες παραμέτρους (την διακύμανση

της μεταβλητότητας θ2, τον συντελεστή συσχέτισης ρ και έναν συντελεστή β που 

δείχνει την τάση της διαδικασίας που ακολουθεί η μεταβλητότητα να επανέρχεται 

στην μέση τιμή (mean reversion coefficient)) για συγκεκριμένες περιόδους, και 

υπολόγισε τις τιμές των δικαιωμάτων με αυτές τις παραμέτρους. Διαπίστωσε ότι για 

δικαιώματα σε δείκτη (τα μόνα για τα οποία το μοντέλο έχει κάποια πρακτική αξία) 

το Black-Scholes υπερτιμά δικαιώματα εκτός χρηματικού ισοδυνάμου σε σχέση με τα 

εντός χρηματικού ισοδυνάμου (πιο έντονο καθώς αυξάνει η λήξη) και ταυτόχρονα 

παρατήρησε αρνητική συσχέτιση μεταβλητότητας και απόδοσης.

6.6 Stein και Stein

Οι Stein και Stein (1991) επίσης θεώρησαν στοχαστική διαδικασία για την 

μεταβλητότητα με την διαδικασία των τιμών να περιγράφεται από τις εξισώσεις

dP = μΡάί + σΡάζ, (6.30) 

και

άσ = -δ(σ - θ)άί + kdz2 (6.31)
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με dz^ και dz2 ανεξάρτητες διαδικασίες Wiener, Ρ η τιμή της μετοχής και μ , ύ , θ, 

k σταθερές. Προχώρησαν όμως σε μια μορφή άμεσης επίλυσης (closed-form) για την 

τιμή ενός δικαιώματος αγοράς για την περίπτωση όπου το πριμ κινδύνου δεν είναι 

μηδενικό.

Η μεταβλητότητα ακολουθεί μια αριθμητική διαδικασία Ornstein-Uhlenbeck 

(ειδική περίπτωση μιας mean-reverting διαδικασίας όπου μακροπρόθεσμα έχει την 

τάση να επιστρέφει στην θ). Για την εξαγωγή της λύσης στηρίχτηκαν σε μια 

προσέγγιση της κατανομής.

Προσδιόρισαν αρχικά την κατανομή της μετοχής SQ(P,t) για την στιγμή /, 

όταν η τάση είναι μηδενική μ = 0 η οποία είναι:

S0(P,t) = (2ny'P~V2 )ΐ\[η2 +
ν2γ

με 1 μια σχέση που εξαρτάται από τις δ, θ, k / και κάποιες ψευδομεταβλητές. Στη 

γενική περίπτωση όπου μ δεν είναι μηδέν η κατανομή θα είναι:

S(P,t) = e~f*S0(Pe~μ) (6.32)

με S(P,t) να εξαρτάται από την παρούσα τιμή της μετοχής και την παρούσα 

μεταβλητότητα (δηλαδή S(P,t Ρ0,σ0)).

Η κατανομή σύμφωνα με τους Stein και Stein μπορεί να εκφραστεί ως ένας 

μέσος κανονικών λογαριθμικών κατανομών σταθμισμένων με μια «κατανομή 

ανάμιξης» (mixing distribution) που εξαρτάται από το χρόνο. Δηλαδή :

S(P,t)= |λ(σ)ιη, (σ)άσ (6.33)

όπου 1(σ) κανονική λογαριθμική κατανομή με μεταβλητότητα σ και μέση τιμή ίδια

με της S(P,t) και m, (σ) η mixing distribution.

Από τις παραπάνω υποθέσεις η τιμή ενός δικαιώματος F θα πρέπει να 

ικανοποιεί την μερική διαφορική εξίσωση

1 2Ρ2 d2F -σ Ρ —-
2 δΡ2

D- Γ ~ . ,2d2F dF+ rP-------rF + — + -k'
3F_
Jp dt

+ -[-δ(σ-θ)-</*] = 0(6.34) 
δσ δσ

όπου r το δίχως κίνδυνο επιτόκιο και φ η αγοραία τιμή του κινδύνου της 

μεταβλητότητας (κάτι που δείχνει ότι η ύπαρξη στοχαστικής μεταβλητότητας δεν 

επιτρέπει την εξάλειψη των προτιμήσεων του επενδυτή από το πρόβλημα αποτίμησης 

των δικαιωμάτων). Με βάση την εργασία του Wiggins (1987) που θεωρεί μηδενικό
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το φ για λογαριθμική συνάρτηση χρησιμότητας οι Stein και Stein ακολουθούν τον 

συλλογισμό για να δεχθούν σταθερή market price of risk φ. Ξεκινώντας από την 

απλή περίπτωση όπου φ - 0 καταλήγουν στην γενική περίπτωση όπου η τιμή του 

δικαιώματος με μη-μηδενικό πριμ κινδύνου είναι:

F = e-rl Γ \P-K]S(P,t\s,r,k,§) (6.35)
Jl*—K

με θ = θ - φβ / δ .

Δοκιμάζοντας το μοντέλο με τη βοήθεια προσομοίωσης οι Stein και Stein 

χρησιμοποίησαν την απλή περίπτωση όπου φ = 0 και υπολόγισαν τιμές δικαιωμάτων 

για διαφορετικά δ , θ, k και σ. Παρατήρησαν μια γενική τάση του μοντέλου να 

αποτιμά υψηλότερα τα δικαιώματα σε σχέση με το Black-Scholes. Ακόμη οι τιμές της 

τεκμαρτής μεταβλητότητας που προέρχονται από το μοντέλο είναι υψηλότερες για τα 

δικαιώματα εντός και εκτός χρηματικού ισοδυνάμου σε σχέση με αυτές για τα 

δικαιώματα στο χρηματικό ισοδύναμο. Παράλληλα διαπίστωσαν ότι σε κάθε 

περίπτωση αποτιμά τα δικαιώματα ορθότερα από το Black-Scholes αλλά το κάνει 

πολύ πιο επιτυχημένα για δικαιώματα «μακριά» από το χρηματικό ισοδύναμο. Επίσης 

οι Stein και Stein παρατήρησαν πιο «παχιές» ουρές για την κατανομή των τιμών από 

αυτές της κανονικής λογαριθμικής κατανομής (κάτι που σχετίζεται και με την 

προηγούμενη παρατήρηση για την μεταβλητότητα μακριά από το χρηματικό 

ισοδύναμο) ενώ συνέδεσαν αυτές τις ουρές με τις παραμέτρους της διαδικασίας που 

ακολουθεί η στοχαστική μεταβλητότητα (δ, θ, k).

Αξίζει να αναφέρουμε την κριτική που άσκησαν οι Ball και Roma (1994) στον 

τρόπο με τον οποίο επέλυσαν το πρόβλημα οι Stein και Stein. Συγκεκριμένα, είπαν 

ότι στην πραγματικότητα οι Stein και Stein δεν αποτιμούν την μεταβλητότητα σαν να 

ακολουθεί μια «ανακλώμενη» mean-reverting διαδικασία όπως παρουσιάζουν αλλά 

σαν απόλυτη mean-reverting διαδικασία (οι Ball και Roma (1994) έδειξαν την 

διαφορά τους). Επιπλέον στις συγκρίσεις των τιμών οι Stein και Stein 

χρησιμοποίησαν λανθασμένη διακύμανση στο μοντέλο Black-Scholes με αποτέλεσμα 

να προκύπτουν εσφαλμένα συμπεράσματα. Με τον τρόπο αυτό δικαιολόγησαν τυχόν 

«συγκρούσεις» με τα συμπεράσματα των Hull και White (1987). Οι Ball και Roma 

έδειξαν πως με τις διορθώσεις που πρότειναν το μοντέλο των Stein και Stein δίνει 

αποτελέσματα αντίστοιχα των Hull White (1987).
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6.7 Heston

Ο Heston (1993) ανέπτυξε ένα πολύ σημαντικό μοντέλο για την αποτίμηση των 

δικαιωμάτων το οποίο επιτρέπει τόσο τον συστηματικό κίνδυνο της μεταβλητότητας 

όσο και την τυχαία συσχέτιση μεταβλητότητας και απόδοσης. Για την εξαγωγή του 

μοντέλου του στηρίχθηκε στην χαρακτηριστική συνάρτηση. Θεώρησε ότι οι τιμές και 

η μεταβλητότητα ακολουθούν την διαδικασία :

dS(t) = /iSdt + yjv(t)Sdzx (t) (6.36) 

και

dv{t) = κ[θ - v(t)]dt + ayjv(t)dz2 (t) (6.37)

με v η μεταβλητότητα (σ η μεταβλητότητα της μεταβλητότητας), ρ συντελεστής 

συσχέτισης των διαδικασιών Wiener ι/ζ,(/) και dz2(t).

Από τα βασικά επιχειρήματα απαγόρευσης arbitrage ένα περιουσιακό στοιχείο 

U(S,v,t) θα πρέπει να ικανοποιεί την μερική διαφορική εξίσωση :

1 ο2 d2U „d2U 1 2 d2U dU
— νδ —- + ρσνο——l· — σ~ν—— + rS-----
2 ds2 dSdv 2 Dv2 dS ,,

,,, J 638
+ [κ[θ - v(0]- HS, v,0}— - rU + — = 0

σν ot

με λ(S,v,t) η τιμή του κινδύνου μεταβλητότητας. Με τη βοήθεια σχέσεων που 

σχετίζουν αυτό το πριμ κινδύνου με την κατανάλωση και τις προτιμήσεις του 

επενδυτή, προκύπτει ότι το πριμ αυτό είναι ανάλογο με την μεταβλητότητα 

(X(S,v,t) = λίν ).

Η τιμή ενός δικαιώματος αγοράς ευρωπαϊκού τύπου θα επιλύει την παραπάνω 

διαφορική εξίσωση, ικανοποιώντας τις γνωστές οριακές συνθήκες, και σε αναλογία 

με την σχέση Black-Scholes θα δίνεται από την σχέση :

C(S,v,t) = SP]-KP(t,T)P2 (6.39)

όπου Κ η τιμή άσκησης του δικαιώματος με λήξη Τ, P(t.T) η τιμή την χρονική 

στιγμή t ενός ομολόγου προεξόφλησης ίσο με τη μονάδα που λήγει την στιγμή Τ και 

Ρ], Ρ2 οι πιθανότητες για την άσκηση. Αντικαθιστώντας την σχέση (6.39) στην 

μερική διαφορική εξίσωση (6.38) παρατηρούμε ότι οι Ρ] και Ρ2 θα πρέπει επίσης να 

την ικανοποιούν. Ενώ για να ικανοποιεί το δικαίωμα τις οριακές (τερματικές) 

συνθήκες θα πρέπει να ισχύει Ρι (χ,ν,Τ;ln(W]) = 1μ>,η[λΊ} με j - 1,2 και x = 1η[5].
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Θεωρώντας ότι η χ ακολουθεί στοχαστική διαδικασία ο Heston (1993) έδειξε 

ότι η Ρt είναι η υπό συνθήκη πιθανότητα το δικαίωμα να λήξει εντός χρηματικού 

ισοδυνάμου. Για να βρει αυτές τις πιθανότητες ο Heston χρησιμοποιεί τις 

χαρακτηριστικές συναρτήσεις (αποφεύγοντας έτσι οποιαδήποτε υπόθεση σχετικά με 

την συσχέτιση αποδόσεων και μεταβλητότητας) /}(χλ\Τ;Φ) και /2(χ.ν,/’;</;) (για 

τις Ρ] και Ρ2 αντίστοιχα) που ικανοποιούν την διαφορική εξίσωση που ικανοποιεί η 

Ρ και για τις οποίες στις τερματικές συνθήκες ισχύει /’, (χ. ν,Τ\φ) = el,/K, με i η

φανταστική μονάδα (r = -1). Λύνοντας προς την χαρακτηριστική συνάρτηση1'^ για 

ί και αντιστρέφοντας προκύπτει η ζητούμενη πιθανότητα :

Επιπλέον ο Heston τροποποίησε το μοντέλο εισάγοντας στη σχέση στοχαστικό 

επιτόκιο για να κάνει εφικτή την αποτίμηση δικαιωμάτων σε επιτόκια ή σε 

συνάλλαγμα.

Στο βασικό τώρα μοντέλο ο Heston (1993) συνέκρινε την αποτελεσματικότητα 

του με αυτή του Black-Scholes. Διαπίστωσε ότι το μοντέλο εμφανίζεται εξαιρετικά 

«ευλύγιστο» καθώς καταφέρνει να εξηγήσει σχεδόν κάθε μορφή «προκατάληψης» 

που εμφανίζουν οι τιμές των δικαιωμάτων (δίνει εξήγηση τόσο για την λοξότητα όσο 

και την κυρτότητα των κατανομών).

Συγκεκριμένα παρατήρησε ότι θετική συσχέτιση οδηγεί σε υνμηλή διακύμανση 

όταν οι τιμές αυξάνουν πράγμα που αυξάνει την διασπορά της δεξιάς ουράς της 

συνάρτησης κατανομής (παχιά δεξιά ουρά και λεπτή αριστερή). Σε θετική συσχέτιση 

δηλαδή το μοντέλο Black-Scholes υποτιμά τα εκτός χρηματικού ισοδυνάμου 

δικαιώματα και υπερτιμά τα εκτός. Αρνητική συσχέτιση επιδρά με τον αντίστροφο 

τρόπο. Η ύπαρξη συσχέτισης είναι δηλαδή απαραίτητη για την δημιουργία 

λοξότητας. Σε περίπτωση απουσίας της συσχέτισης μεταβάλλεται αποκλειστικά η 

κυρτότητα της κατανομής. Συγκεκριμένα αύξηση της μεταβλητότητας της 15

15 Γενικά η χαρακτηριστική συνάρτηση μιας τυχαίας μεταβλητής X ορίζεται από τη σχέση

co

ΐφ

φχ (t) = E(eitX ) = -
Σε'1*ρ{χ) X διακριτή
χ Οι χαρακτηριστικές συναρτήσεις είναι οι

l- rX/tt/(x) X συνεχής

μετασχηματισμοί Fourier των ρ(χ) και /(χ) .
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μεταβλητότητας σ αυξάνει την κυρτότητα της κατανομής (πιο παχιές ουρές) άρα 

αυξάνει την τιμή των δικαιωμάτων που βρίσκονται πολύ « μακριά» από το χρηματικό 

ισοδύναμο και χαμηλώνει την τιμή αυτών που βρίσκονται κοντά στο χρηματικό 

ισοδύναμο.

6.8 Ball και Roma

Ήδη μια πρώτη αναφορά στο μοντέλο των Ball και Roma (1994) έγινε όταν 

αναφέραμε την κριτική τους στο μοντέλο των Stein και Stein (1991). Το μοντέλο των 

Ball και Roma (1994) ξεκίνησε από μια μελέτη των μοντέλων των Hull και White 

(1987), Stein και Stein (1991) και Heston (1993) και παρουσίασε πως οι προσεγγίσεις 

που χρησιμοποίησαν οι τελευταίοι στα μοντέλα τους μπορούν να επεκταθούν με την 

χρήση κάποιων αποτελεσμάτων από τον χώρο της θεωρίας επιτοκίων σε κάτι 

διαφορετικό.

Υποστήριξαν αρχικά ότι τα μοντέλα των Hull και White (1987) και των Stein 

και Stein (1991) σχετίζονται μεταξύ τους με την κατανομή της μέσης διακύμανσης 

(average variance)

της διαδικασίας που ακολουθούν οι τιμές κατά τη διάρκεια ζωής του δικαιώματος. 

Η moment generating function (MGF)

μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την εξαγωγή της συνάρτησης πυκνότητας της 

μέσης διακύμανσης (κάτι που επιτρέπει αποτίμηση δικαιωμάτων μέσω 

μετασχηματισμών Fourier, όπως από τους Stein και Stein) όσο και για την εξαγωγή 

των ροπών της μέσης διακύμανσης (που επιτρέπει την αποτίμηση δικαιωμάτων με 

την χρήση σειρών όπως από τους Hull και White).

Η τελευταία σχέση συνδέεται με προβλήματα που αφορούν την διάρθρωση των 

επιτοκίων. Κάποιες σχέσεις που αφορούν επιτόκια που ακολουθούν στοχαστική 

διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν εδώ. Αν η διακύμανση ακολουθεί διαδικασία 

τετραγωνικής ρίζας (αντίστοιχη με αυτή των επιτοκίων), είναι της μορφής που

παρουσιάστηκε από τον Heston (1993), δηλαδή dv = a{m - v)dt + ζ4vdz με m ο

μακροπρόθεσμος μέσος της διακύμανσης, α ο ρυθμός με τον οποίο συγκλίνει σε
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αυτό τον μέσο και ζ η μεταβλητότητα της διαδικασίας της διακύμανσης. Σε εκείνη 

την περίπτωση η MGF της διαδικασία της διακύμανσης θα είναι

exp(- I ν' (s)dsΐ\λ) = Ε

με την ν* =(λ/Τ)ν να ακολουθεί διαδικασία

(6.42)

dv" = a Δ
Τ

m — ν dz

Αντιστρέφοντας την MGF μπορεί να βρεθεί η συνάρτηση πυκνότητας fs (·) για 

την τιμή της μετοχής Ρ για μια μελλοντική στιγμή Τ . Θα είναι:

fs(P) = e μΐ 72 ί ι Λ

ν2 π jr-,n V η- +■
Τ’\

COS {(in Ρ - μΤ)η}άη (6.43)

Γνωρίζοντας ήδη ότι η τιμή ενός ευρωπαϊκού δικαιώματος αγοράς με τιμή άσκησης 

Κ και λήξη Τ θα δίνεται από

F0=e~rT [ [P-K]fs(P)dP (6M)
JΙ—Κ

οι σχέσεις (6.43) και (6.44) μας δίνουν την τιμή του δικαιώματος.

Επιπλέον οι Ball και Roma ακολουθώντας την προσέγγιση των Hull και White 

(1987) βρίσκουν την τιμή ενός δικαιώματος το οποίο είναι μη-γραμμική συνάρτηση 

της μέσης διακύμανσης (average variance - AV βλ. σχέση (6.41)) της υποκείμενης 

αξίας

OP = [ BS(A V) f(A V)dA V - BS(E(A V))
JA V

1 d2BS(E(AV)) 
+ 2 dAV2

Var(A V) +
1 d2BS(E(AV)) 
6 dAV3

Skew(A V) +...
(6.45)

όπου BS(-) η Black-Scholes τιμή του δικαιώματος ως συνάρτηση της διακύμανσης.

Var(AV) η διακύμανση της A V (ροπή δεύτερης τάξης), Skew(AV) η λοξότητα της 

AV (ροπή τρίτης τάξης). Η παραπάνω σχέση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

οποιαδήποτε διαδικασία μεταβλητότητας καθώς οι τρεις πρώτες παράγωγοι ως προς 

λ της MGF παράγουν τις τρεις πρώτες μη-κεντρικές ροπές της A V .

6.9 Melino και Turnbull

Οι Melino και Turnbull (1990) ανέπτυξαν ένα μοντέλο αποτίμησης 

δικαιωμάτων σε συνάλλαγμα το οποίο εμπεριέχει διαδικασία στοχαστικής
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μεταβλητότητας. Αν και εδώ κατά κανόνα ενδιαφερόμαστε στην αποτίμηση ενός 

plain vanilla option αξίζει να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό το μοντέλο. Άλλωστε 

όπως αναφέρθηκε η αποτίμηση δικαιωμάτων σε συνάλλαγμα δεν στερείται 

προβλημάτων. Εμφανίζεται και εδώ χαμόγελο μεταβλητότητας, άρα λαθεμένη 

αποτίμηση και ελλιπή αντιστάθμιση δέλτα που οδηγεί σε μέτρια διαχείριση του 

κινδύνου.

Θεώρησαν ότι η διαδικασία που θα ακολουθείται από τις ισοτιμίες θα είναι της 

μορφής :

dS = (a + bS)dt + vSp,2dZs (6.46) 

και

dv = f.i(v)dt + a(v)dZv (6.47)

με v η μεταβλητότητα, a, b και β παράμετροι (ισχύει 0 < β < 2), μ(ν) στιγμιαίος

μέσος της μεταβλητότητας, σ2(ν) στιγμιαία διακύμανση της μεταβλητότητας, Zs 

και Ζν διαδικασίες Wiener με στιγμιαία συσχέτιση ρ .

Οι Melino και Turnbull παρατήρησαν πως με σταθερή μεταβλητότητα το 

μοντέλο θα εμφάνιζε ορισμένα επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά (όπως αυτά που 

εμφανίζονται στην κατανομή των τιμών π.χ. μεγαλύτερη κυρτότητα) αλλά δεν θα 

ήταν ικανοποιητικό μια και τα χαρακτηριστικά θα επηρεάζονται από το μέγεθος του 

δείγματος και το επίπεδο της μεταβλητότητας. Έτσι θεώρησαν πως οι μεταβολές της 

μεταβλητότητας θα περιγράφονται με την σχέση :

d In ν = (a + δ In v)dt + γάΖν (6.48)

όπου μ(ν) = ν(α + γ2 /2 + δ\ην) και σ(ν) = γν .

Η τιμή του δικαιώματος σε συνάλλαγμα θα ικανοποιεί την μερική διαφορική 

εξίσωση

2
ν2^ + 2povSpn — + σ2

d2C

\ 3S dSdv dv2
+ (rn -r,,)S

dC
dS

(//(v) - λσ(ν))^~ - rnC + ψ- = 0 
dv dt

(6.49)

όπου rn και rr, το εγχώριο και το ξένο επιτόκιο αντίστοιχα και λ το πριμ κινδύνου 

καθώς η μεταβλητότητα δεν είναι ένα διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό προϊόν.

Οι Melino και Turnbull αρχικά εκτίμησαν τις παραμέτρους του μοντέλου, στη 

συνέχεια εκτίμησαν την ημερήσια μεταβλητότητα, και τέλος αποτίμησαν με
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αριθμητικές μεθόδους δικαιώματα αμερικανικού και ευρωπαϊκού τύπου για τις πιο 

απλές περιπτώσεις με β = 0 και β = 2 για διάφορες τιμές του λ .

Από τις παρατηρήσεις τους διαπίστωσαν ότι για σταθερή μεταβλητότητα το 

μοντέλο έχει την τάση να υποτιμά τα δικαιώματα σε κάθε περίπτωση, ενώ με 

στοχαστική μεταβλητότητα το μοντέλο λειτουργεί πολύ καλά. Πολύ απλά το μοντέλο 

με τη στοχαστική μεταβλητότητα «ξεπερνά» παντού το απλό. Καταφέρνει να 

«παρακολουθεί» εξαιρετικά την κατανομή των μεταβολών των αποδόσεων της 

συναλλαγματικές ισοτιμίας που παρατηρείται εμπειρικά, σε σχέση με την κανονική 

λογαριθμική κατανομή, και να αποτιμά ορθότερα τα δικαιώματα. Επιπλέον οι Melino 

και Turnbull θεώρησαν μη-μηδενικό τον κίνδυνο από την μεταβλητότητα (αλλά με 

σταθερή τιμή) και διαπίστωσαν αισθητή βελτίωση των προβλέψεων του μοντέλου για 

αρνητικό λ.

6.10 Συμπεράσματα

Αν και η μοντελοποίηση της μεταβλητότητας ως στοχαστική μπορεί να ξεκινά 

από την απλή παρατήρηση της συμπεριφοράς της κάτι που οδηγεί σε προσπάθεια 

διόρθωσης της αρχικής υπόθεσης για σταθερή μεταβλητότητα πετυχαίνει τελικά πολύ 

περισσότερα. Τα μοντέλα που εμπεριέχουν στοχαστική μεταβλητότητα σε γενικές 

γραμμές δείχνουν να ξεπερνούν την «απόδοση» του μοντέλου Black-Scholes. 

Παρουσιάζουν μια κατανομή αποδόσεων πιο κυρτή από αυτήν που υποθέτουμε με το 

μοντέλο Black-Scholes και πολλές φορές με την «απαιτούμενη» ασυμμετρία 

(ανάλογη δηλαδή με αυτήν που παρατηρείται στην πράξη). Σε μερικές μάλιστα 

περιπτώσεις προβλέπουν εξαιρετικά την τιμή δικαιωμάτων με μέση και μακρά λήξη. 

Γενικά θα λέγαμε ότι μπορούν να αναπαράγουν αρκετά καλά την τυπική μορφή της 

τεκμαρτής μεταβλητότητας (το χαμόγελο της) και άρα κάνουν εφικτή την 

πραγματοποίηση πιο επιτυχημένης αντιστάθμισης δέλτα.

Ήδη όμως θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε πιο τελικά μοντέλο είναι το 

«καλύτερο». Με άλλα λόγια είναι εφικτή η αντιστάθμιση της μεταβλητότητας; Ο 

κίνδυνος είναι διαφοροποιήσιμος; Αν απαιτείται κάποιο πριμ για την ανάληψη αυτού 

του κινδύνου θα εξαρτάται από τις προτιμήσεις του επενδυτή; Η μεταβλητότητα 

συσχετίζεται με τις αποδόσεις των τιμών; Με ποιον τρόπο; Τα ερωτήματα αυτά δεν 

είναι παρά οι διαφορετικές προσεγγίσεις που εμφανίζουν τα μοντέλα. Αν τολμούσαμε
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να δώσουμε απάντηση θα λέγαμε απλοϊκά ότι εφόσον το ζητούμενο είναι η όσο το 

δυνατόν πλησιέστερη στην πραγματικότητα απεικόνιση ένα αρκετά πολύπλοκο 

μοντέλο θα είναι αυτό που τα καταφέρνει καλύτερα (όπως π.χ. του Heston (1993)). 

Στην πραγματικότητα όμως ο συλλογισμός δεν λειτουργεί τόσο απλά. Η 

αποτελεσματικότητα τους εξαρτάται από τις διάφορες παραμέτρους που θα πρέπει να 

εκτιμηθούν. Στην πράξη αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο καθώς δεν υπάρχει μια 

συγκεκριμένη διαδικασία που θα οδηγούσε με ασφάλεια στην σωστή επιλογή (ένα 

ολόκληρο παρακλάδι της «προσπάθειας» ορθής αποτίμησης δικαιωμάτων εστιάζει 

στην εξαγωγή της σωστής μεταβλητότητας που θα πρέπει να χρησιμοποιείται από ένα 

μοντέλο). Επεκτείνοντας εδώ όπου η μεταβλητότητα θεωρείται στοχαστική το ποια 

ακριβώς μορφή θα πρέπει να έχει δεν είναι τόσο ξεκάθαρο (κακός προσδιορισμός θα 

οδηγεί σε λανθασμένη αποτίμηση).

Ακόμη και αν θεωρηθεί πως όλες οι παράμετροι είναι εφικτό να εκτιμηθούν 

ορθά το πιο τελικά μοντέλο είναι το καλύτερο είναι και συνάρτηση της 

χρηστικότητας του. Η επίλυση τους μέσω προσομοιώσεων και αριθμητικών μεθόδων 

σίγουρα δεν τα κάνει και τόσο λειτουργικά, ενώ η closed-form λύση που κάποια από 

αυτά έχουν, είναι τέτοια, περισσότερο θεωρητικά παρά πρακτικά.

Από την άλλη τα μοντέλα αυτά εισαγάγουν έναν επιπλέον παράγοντα αλλά δεν 

είναι σε θέση να δεχθούν περισσότερους (π.χ. στοχαστικό επιτόκιο), να επεκταθούν 

δηλαδή σε μοντέλα πολλαπλών παραγόντων. Κάτι χρήσιμο (πέρα από το θέμα της 

πολυπλοκότητας) αν δεχθούμε ότι το ζητούμενο είναι η ρεαλιστική απεικόνιση της 

αγοράς.

Όπως αναφέραμε τα μοντέλα είναι σε θέση να αναπαράγουν την τυπική μορφή 

της τεκμαρτής μεταβλητότητας αυτό όμως δεν συνεπάγεται ότι μπορούν αν 

αναπαράγουν οποιαδήποτε μορφή (όπως π.χ. κάποια μοντέλα διακριτής 

μεταβλητότητας). Από την άλλη τα εξαιρετικά αποτελέσματα φαίνεται να εστιάζουν 

στα δικαιώματα με μέση ή μακρά λήξη, ενώ για δικαιώματα με βραχυπρόθεσμη λήξη 

η απόδοση τους δείχνει να περιορίζεται.

Φυσικά τα συμπεράσματα αυτά αφορούν τα παραπάνω μοντέλα με τα οποία όχι 

απλά δεν καλύπτεται το κεφάλαιο μοντέλα στοχαστικής μεταβλητότητας αλλά 

μάλλον λειτουργούν περισσότερο ως μια εισαγωγή καθώς αποτελούν κάποιες από τις 

πιο χαρακτηριστικές προσεγγίσεις (συχνά σημείο αναφοράς για τις επόμενες 

εργασίες). Οι προεκτάσεις είναι πολλές και συχνά εστιάζουν στα προβλήματα που 

διαπιστώνουμε εδώ (π.χ. μοντέλα με περισσότερους παράγοντες).
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Ένα σημαντικό όμως μειονέκτημα που εμφανίζουν τα παραπάνω μοντέλα το 

οποίο είναι πιθανό να δικαιολογεί κάποια μέτρια αποτελέσματα (π.χ. για δικαιώματα 

με βραχυπρόθεσμη λήξη) είναι η υπόθεση συνέχειας των τιμών. Μεγάλες και 

απότομες μεταβολές των τιμών (jumps) δεν «επιτρέπονται». Οι μεταβολές αυτές 

όμως είναι ένα γεγονός και έτσι μια ολόκληρη κατηγορία μοντέλων εστιάζει σε αυτές 

φιλοδοξώντας σε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.
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7. Μοντέλα που εμπεριέχουν «άλματα» των τιμών

7.1 Εισαγωγή

Παρουσιάσαμε συνοπτικά κάποιες σημαντικές προσεγγίσεις των μοντέλων 

στοχαστικής μεταβλητότητας και εξετάζοντας την αποτελεσματικότητα τους 

διαπιστώνεται η αδυναμία τους για ορθή αποτίμηση και «απεικόνιση» της 

απαιτούμενης «ασυμμετρίας» κυρίως των βραχυπρόθεσμων δικαιωμάτων και κατά 

συνέπεια η «αναποτελεσματική» αντιστάθμιση των option αυτής της κατηγορίας. 

Επιπλέον γνωρίζουμε την «απαγόρευση» ασυνέχειας στις τιμές που επιβάλουν. Όπως 

ήδη αναφέραμε από την παράγραφο 1.2 ένα άλμα ταυτίζεται με την έννοια του 

σπάνιου ή ασυνήθους. Σε αντίθεση με τα απλά μοντέλα στοχαστικής μεταβλητότητας 

όπου αγνοούμε εντελώς το ενδεχόμενο ενός «σπάνιου» συμβάν η ασυνέχεια (ή 

άλματα) των τιμών είναι μια πραγματικότητα και το μίνι κραχ του Οκτωβρίου του 

1987 είναι μια περίτρανη απόδειξη.

Από την άλλη είναι πιθανό τα «άλματα» να μπορούν να εξηγήσουν το γιατί η 

λοξότητα της κατανομής των αποδόσεων για βραχυπρόθεσμης λήξης δικαιώματα 

εμφανίζεται τόσο «απότομη» και γιατί είναι ασυνεπής με τα μοντέλα στοχαστικής 

μεταβλητότητας. Αν η υποκείμενη αξία ακολουθεί μια απλή στοχαστική διαδικασία η 

μεταβλητότητα της μεταβλητότητας (για δικαιώματα μικρής ζωής) θα πρέπει να είναι 

σχεδόν σταθερή όταν εξετάζεται σε μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι οι αποδόσεις θα 

κατανέμονται σχεδόν κανονικά και η λοξότητα για τέτοιες περιπτώσεις θα είναι 

σχεδόν επίπεδη (αντίθετα δηλαδή με ότι παρατηρείται).

Με βάση τους παραπάνω συλλογισμούς μοντέλα που εμπεριέχουν «άλματα» 

στις τιμές εμφανίστηκαν πολύ νωρίς (πριν από το κραχ του 1987) π.χ. Cox και Ross 

(1976) όπου το μέγεθος του άλματος θεωρείται γνωστό, Merton (1976) κλπ. Οι 

προσεγγίσεις είναι πάρα πολλές και μόνο για ένα μικρό δείγμα μπορεί να γίνει λόγος 

παρακάτω. Ξεκινώντας από το μοντέλο του Merton (1976) όπου το άλμα θεωρείται 

ασυσχέτιστο με την αγορά και ο κίνδυνος του δεν χρειάζεται να «ανταμειφθεί», 

περνάμε σε μοντέλα που τον «επιβραβεύουν» με κάποιοι πριμ (π.χ. Naik και Lee 

(1990) όπου το άλμα είναι τυχαίο τόσο ως προς το μέγεθος του όσο και ως προς το
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χρόνο που θα συμβεί) και από εκεί σε μοντέλα στοχαστικής μεταβλητότηταςu> που 

εμπεριέχουν άλματα των τιμών (που είναι και η σημαντικότερη κατηγορία).

Στην κατηγορία αυτή διακρίνουμε μοντέλα που συσχετίζουν τα άλματα με την 

απόδοση, μοντέλα περισσοτέρων παραγόντων (π.χ. το μοντέλο του Bates (2000) με 

δύο παράγοντες), μοντέλα που εμπεριέχουν πριμ για κάθε πηγή κινδύνου (π.χ. Pan 

(2002)), μοντέλα που θεωρούν στοχαστική διαδικασία και για τα επιτόκια ή μοντέλα 

που επιτρέπουν άλματα και στην ίδια την μεταβλητότητα (π.χ. Duffie, Pan και 

Singleton (2000)).

Τα μοντέλα αυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια.

7.2 Merton

Ο Merton (1976) παρουσίασε μια από τις πρώτες προσεγγίσεις όπου οι τιμές 

μιας μετοχής ακολουθούν μια διαδικασία η οποία εμπεριέχει το ενδεχόμενο ενός 

άλματος. Είχαμε ήδη κάνει μια αναφορά για το ενδεχόμενο ενός «σπάνιου» 

συμβάντος. Εφόσον οι τιμές ακολουθούν μια jump stochastic process (στοχαστική 

διαδικασία που εμπεριέχει ασυνέχειες στις τιμές) η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί 

μια τέτοια ακραία μεταβολή είναι υπαρκτή ανεξάρτητα από το μέγεθος του χρονικού 

διαστήματος που εξετάζουμε.

Σύμφωνα με τον Merton (1976) οι τιμές μεταβάλλονται από δύο συστατικά 

μέρη. Μια μεταβολή που περιγράφεται από την γεωμετρική κίνηση Brown, με 

διακύμανση σταθερή και με τις τιμές να ακολουθούν ένα συνεχές μονοπάτι και μια 

μεταβολή που περιγράφεται από μια διαδικασία Poisson με «άλματα». Σχετίζοντας τα 

παραπάνω με την πληροφόρηση που επηρεάζει τις τιμές το πρώτο μέρος εξηγείται με 

την καθημερινή ροή πληροφορίας ενώ το δεύτερο με κάποια «σπάνια» και ασυνήθη 

πληροφορία.

Σε μια κατανομή Poisson ένα γεγονός είναι η άφιξη μιας σημαντικής 

πληροφορίας που οδηγεί σε ακραία μεταβολή της τιμής της μετοχής. Με S(t) η τιμή 

της μετοχής τη στιγμή t και Υ > 0 μια τυχαία μεταβλητή που περιγράφει την 

συνέπεια της άφιξης μιας τέτοιας πληροφορίας (κάθε Υ είναι ανεξάρτητο από τα 

άλλα και από την ίδια κατανομή). Η τιμή της μετοχής την t + h εφόσον η άφιξη μιας 16

16 Με αυτό το πρίσμα τα μοντέλα αυτά θα μπορούσαν να βρίσκονται στο κεφάλαιο των μοντέλων 
στοχαστικής μεταβλητότητας, το κριτήριο διαχωρισμού τους όμως είναι το αν περιέχουν άλματα ή όχι.
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τέτοιας πληροφορίας πραγματοποιηθεί θα είναι S(t + h) = S(t)Y (με h διάστημα 

οσοδήποτε μικρό).

Η απόδοση της μετοχής που θα είναι ένα μίγμα των δύο τμημάτων (κίνησης 

Brown και διαδικασίας Poisson) θα είναι της μορφής :

dS /S = (a - Zk)dt + σάΖ + dq (7.1)

όπου α στιγμιαία αναμενόμενη απόδοση της μετοχής, σ στιγμιαία διακύμανση (για 

την οποία άφιξη τύπου Poisson δεν συμβαίνει), λ ο μέσος αριθμός αφίξεων στη 

μονάδα χρόνου, dZ διαδικασία Wiener, q(t) μια διαδικασία Poisson και 

k = ε(Υ -1) με (7-1) τυχαία μεταβλητή της ποσοστιαίας μεταβολής της τιμής της 

μετοχής εφόσον άφιξη Poisson συμβεί και ε συντελεστής προσδοκίας για την τυχαία 

μεταβλητή Υ . Η (7.1) μπορεί να γραφεί και ως :

dS / S = (a - Xk)dt + σάΖ εάν συμβάν τύπου Poisson δεν πραγματοποιηθεί

dS / S = (a - Zk)dt + adZ + (7 -1) εάν συμβάν τύπου Poisson πραγματοποιηθεί 

Ένα δικαίωμα W επάνω σε αυτή τη μετοχή θα ακολουθεί ανάλογη διαδικασία 

dW/W = (aw - Zk[V )dt + alvdZ + dqw από όπου με τη βοήθεια του λήμματος του Ιίο 

και ανάλογου λήμματος για το «κομμάτι» που εμπεριέχει «άλμα» θα έχουμε :

α\ν —
Ί 22d2F(S,t) dF(S,t) dF < {

σ S .— + (a-Ak)S——-----\+Z£\F(SY,t)~ F(S,t)\
2 dS dS ot

'F(S,t)

dF(S,t) / λ 
και σψ = aS F(S,t) (7.2)

dS /

O Merton (1976) θεωρεί ένα χαρτοφυλάκιο με τη μετοχή, το δικαίωμα και ένα 

δίχως κίνδυνο περιουσιακό στοιχείο που αποδίδει το δίχως κίνδυνο επιτόκιο r (με 

ποσοστά vr,, w2 και ιν. αντίστοιχα). Η απόδοση του χαρτοφυλακίου θα

περιγράφεται με αντίστοιχο τρόπο dP / Ρ -(a,, - Zkr)dt + σ rdZ + dqr . Από τις 

σχέσεις που περιγράφουν τις αποδόσεις της μετοχής και του δικαιώματος θα είναι: 

a,, =w](a-r) + w2(aw-r) + r και σρ = w,cr + \ν2σκ (7.3)

Υ,.~ 1 Ξ w, (7 -1) + w2[F(SY,t) - F(S,t)]/F(S,t) (7.4)

Σύμφωνα με τον Merton (1976) δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένα εντελώς 

αντισταθμισμένο χαρτοφυλάκιο όπου να εξαλείφεται όλος ο κίνδυνος. Μπορεί να 

αντισταθμισθεί όμως ο κίνδυνος που προέρχεται από το «συνεχές» μέρος των 

μεταβολών της μετοχής και του δικαιώματος (αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας

ποσοστά νν* και ιν* τέτοια ώστε να αντισταθμίζεται ο κίνδυνος εφόσον ήταν λ - 0).
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Η απόδοση του χαρτοφυλακίου θα είναι μια «καθαρή» διαδικασία «αλμάτων». 

Δηλαδή της μορφής :

dP / Ρ* = (α*, - AJc*, )dt + dq'p (7.5)

ή διαφορετικά

dP* / Ρ* = (α* - Xk], )dt εάν συμβάν τύπου Poisson δεν πραγματοποιηθεί

dP* / Ρ* = (α* - Xk],)dt + (7Ρ* -1) εάν συμβάν τύπου Poisson πραγματοποιηθεί

Παρόλα αυτά ο Merton θεωρεί πως ο κίνδυνος που προέρχεται από τα 

«άλματα», ο κίνδυνος δηλαδή της άφιξης μιας ακραίας πληροφορίας δεν είναι 

κίνδυνος της αγοράς. Σχετίζεται δηλαδή αποκλειστικά με την επιχείρηση ή τον κλάδο 

και κατά συνέπεια είναι διαφοροποιήσιμος (ασυσχέτιστος με την αγορά). Έτσι το 

χαρτοφυλάκιο για το οποίο η μόνη πηγή αβεβαιότητας είναι τα «άλματα» των τιμών 

θα έχει μηδενικό βήτα. Σύμφωνα με το CAPM η απόδοση μιας μετοχής με μηδενικό

βήτα είναι το δίχως κίνδυνο επιτόκιο. Έτσι θα ισχύει εδώ ότι a], = r. Από την (7.3) 

και με τα κατάλληλα ιν* και w* προκύπτει ότι:

σ <jw

Από την τελευταία σχέση και την (7.2) προκύπτει ότι το δικαίωμα F θα πρέπει να 

ικανοποιεί την μερική διαφορική εξίσωση :

-σ'-S2 + (r - Xk)S-- — -rF + Xe(f{SY,t)~ F(S,r)) = 0 (7.7)
2 dS2 5S 8 t

Γνωρίζοντας την σχέση Black-Scholes για την τιμή ενός δικαιώματος όπως έχει 

οριστεί σε προηγούμενες παραγράφους W(S,r;K,r,a2) = &¥(£/,)-Ke~rTN(d2) με 

Κ η τιμή άσκησης του δικαιώματος και τ ο χρόνος έως τη λήξη, η τιμή ενός 

δικαιώματος κάτω από την διαδικασία με «άλματα» που περιγράψαμε θα δίνεται από 

την σχέση :

F{S,t) = Yd
„-λτ /λ \ηe (λτ)

:η{ηΖΧηβ-“Τ,τ;Κ,σ2,Γ)}](7.8)
η=0

όπου Xη τυχαία μεταβλητή που έχει την ίδια κατανομή με το γινόμενο η 

ανεξάρτητων και όμοια κατανεμημένων τυχαίων μεταβλητών κάθε μια από τις οποίες 

προέρχεται από την ίδια κατανομή με την τυχαία Υ (ισχύει Χ() = 1), εη ένας 

«χειριστής» της προσδοκίας για την κατανομή των Xη.
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Ο Merton χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες σχέσεις, εξέτασε την σχέση ανάμεσα 

στην εκτιμώμενη τιμή του δικαιώματος για έναν επενδυτή ο οποίος πιστεύει πως οι 

τιμές ακολουθούν την κανονική λογαριθμική κατανομή με την τιμή που προκύπτει αν 

οι τιμές ακολουθούν την διαδικασία που περιγράφηκε εδώ (με μια τροποποίηση, για 

την ειδική περίπτωση όπου η τυχαία μεταβλητή Υ έχει κανονική λογαριθμική 

κατανομή).

Διαπίστωσε ότι για δικαιώματα αγοράς «βαθιά» εκτός του χρηματικού 

ισοδυνάμου τα οποία, αν η μετοχή ακολουθούσε την διαδικασία που περιγράφεται 

από τους Black-Scholes, πολύ δύσκολα θα ασκούνταν, με την διαδικασία που 

εμπεριέχει «άλματα» γίνονται πολυτιμότερα αφού αυξάνει (λόγω του ενδεχόμενου 

«άλματος») η πιθανότητα να ασκηθούν. Αντίστοιχα δικαιώματα «βαθιά» εντός 

χρηματικού ισοδυνάμου για τα οποία, αν η μετοχή ακολουθούσε την διαδικασία που 

περιγράφεται από τους Black-Scholes, η άσκηση είναι σχεδόν βέβαιη (άρα τιμή 

«ασφαλείας» για το δικαίωμα σχεδόν μηδενική) με το ενδεχόμενο των «αλμάτων» τα 

πράγματα αλλάζουν. Οι διαφοροποιήσεις αυτές γίνονται πιο έντονες καθώς 

πηγαίνουμε σε βραχυπρόθεσμες λήξεις.

Είναι ενδιαφέρον ότι τα παραπάνω συμβαδίζουν με αυτό που πρακτικά 

παρατηρείται στην αγορά. Δικαιώματα «βαθιά» εντός ή εκτός χρηματικού 

ισοδυνάμου και δικαιώματα με βραχυπρόθεσμη λήξη πωλούνται υψηλότερα από την 

τιμή Black-Scholes (και αντίστοιχα τα «μόλις» εντός χρηματικού ισοδυνάμου και τα 

μακράς λήξης φθηνότερα). Τα παραπάνω είναι μια ένδειξη ότι το μοντέλο 

αναπαριστά πολύ καλύτερα την πραγματικότητα (και αποτιμά ορθότερα). Παρόλα 

αυτά ο ίδιος ο Merton (1976) είναι επιφυλακτικός μια και άλλες διαφοροποιήσεις από 

το κλασσικό Black-Scholes μοντέλο τα καταφέρνουν το ίδιο καλά (όπως η 

στοχαστική μεταβλητότητα).

7.3 Naik και Lee

Οι Naik και Lee (1990) εξήγαγαν ένα μοντέλου αποτίμησης δικαιωμάτων όπου 

τα «άλματα» είναι τυχαία τόσο ως προς το χρόνο που θα συμβούν όσο και ως προς το 

μέγεθος τους ενώ παράλληλα οι επενδυτές θα πρέπει να «επιβραβεύονται» με κάποιο 

πριμ για τον κίνδυνο των «αλμάτων». Προχώρησαν δηλαδή πέρα από τα μοντέλα των 

Cox και Ross (1976) (όπου το μέγεθος του άλματος γνωστό) και Merton (1976) (όπου 

τα άλματα είναι ασυσχέτιστα με την απόδοση της αγοράς).
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Οι Naik και Lee (1990) θεώρησαν μια οικονομία όπου υπάρχει μια μόνο 

επιχείρηση με ένα προϊόν (χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια) και έχει μια μετοχή. 

Τα μερίσματα δ, που πληρώνει περιγράφονται εξωγενώς από μια διαδικασία που 

αποτελεί και την πηγή αβεβαιότητας για το μοντέλο (D, είναι το άθροισμα των 

μερισμάτων). Καθώς δεν υπάρχει άλλη επιχείρηση στην οικονομία η μετοχή είναι και 

το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Επιπλέον υπάρχουν και J απαιτήσεις με το άθροισμα

των μερισμάτων τους να δίνεται από το J x 1 διάνυσμα D,' και η τιμή τους από το 

./ χ 1 διάνυσμα Sf . Το ζητούμενο είναι να βρεθεί το χαρτοφυλάκιο αυτό που 

μεγιστοποιεί την συνάρτηση χρησιμότητας της δια βίου κατανάλωσης για έναν 

επενδυτή (θεωρείται ότι ο επενδυτής παρουσιάζει σταθερότητα ως προς την σχετική 

«αποστροφή» προς τον κίνδυνο). Η συνάρτηση των προτιμήσεων είναι της μορφής

U(cJ) = exp[-^V]c/ /γ με γ < 1 η παράμετρος που εκφράζει την «αντιπάθεια» του 

επενδυτή προς τον κίνδυνο (risk-aversion) και φ σταθερός προς το χρόνο 

συντελεστής προεξόφλησης.

Το άθροισμα των μερισμάτων ακολουθεί μια διαδικασία Poisson κάτω από την 

οποία ο λόγος ρυθμού ανάπτυξης μερίσματος της στιγμής s προς την στιγμή / 

(t <s) δίνεται από τη σχέση

δΛ = δ, exp a ■Xk (s-t)+a(zs-z,)+ ^y,
i=N, +1

(7.9)

όπου a ο στιγμιαίος αναμενόμενος ρυθμός μεταβολής του αθροίσματος των 

μερισμάτων, σ2 η στιγμιαία διακύμανση του ρυθμού μεταβολής του αθροίσματος 

των μερισμάτων (όπου γεγονός τύπου Poisson δεν συμβαίνει), ζ, διαδικασία Wiener, 

Ν, διαδικασία Poisson με λ μέσο αριθμό αφίξεων, yt το τυχαίο μέγεθος του / 

«άλματος» της διαδικασία log δ,, το οποίο κατανέμεται κανονικά με μέσο 

(μν -0.5σ2ν) και διακύμανση σ\, k = exp[//( ]-1. Οι διαδικασίες, όπως και τα 

«άλματα» είναι ασυσχέτιστες μεταξύ τους.

Σε κατάσταση ισορροπίας του χαρτοφυλακίου αγοράς, στην «οικονομία» που 

περιγράψαμε με τη συνάρτηση χρησιμότητας να έχει σταθερή τη σχετική αποστροφή 

προς τον κίνδυνο, η τιμή ισορροπίας S, θα δίνεται από την σχέση 8(δ,Ι) - Λ'(ό') με

δ
S(S) =

φ-α(γ)
(7.10)
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όπου φ σταθερός συντελεστής προεξόφλησης και α(γ) συνάρτηση του γ (risk- 

aversion παράμετρος).

Από τις σχέσεις (7.9) και (7.10) προκύπτει ότι η στοχαστική εξέλιξη της S, 

ακολουθεί αντίστοιχη διαδικασία :

S, = S, exp
ί 2 \

a - —— Ak 
2

{s-t)+a(zx-z,)+
i=N,+1

(7.11

Όπως παρατήρησαν οι Naik και Lee (1990) οι τρεις πηγές αβεβαιότητας (οι 

διαδικασίες Wiener, Poisson και το μέγεθος των αλμάτων) δεν επιτρέπουν την 

αποτίμηση των δικαιωμάτων με τη χρήση υποθέσεων no-arbitrage. Επιπλέον το 

μοντέλο δεν είναι πλήρες (δεν αρκούν η μετοχή και ένα δίχως κίνδυνο ομόλογο για 

«αντιγραφή» του παραγώγου) ενώ δεν μπορεί να ισχύσει και η υπόθεση του Merton 

(1976) για ασυσχέτιστο κίνδυνο (αφού η μετοχή είναι η αγορά).

Για να αποτιμήσουν ένα δικαίωμα αγοράς χρησιμοποίησαν μια στοχαστική 

εξίσωση του Euler η οποία στην περίπτωση εκφράζει την τιμή μιας μετοχής ως το 

άθροισμα των αναμενόμενων προεξοφλημένων μερισμάτων, με τον οριακό ρυθμό 

υποκατάστασης (από τις καμπύλες χρησιμότητας) ως επιτόκιο προεξόφλησης. Με 

σταθερές τις προτιμήσεις και λαμβάνοντας υπόψη την διαδικασία που ακολουθούν οι 

τιμές της μετοχής (σχέση (7.11)) προκύπτει πως η τιμή ενός δικαιώματος αγοράς με

δΤοριακές συνθήκες max[.S’7 - λλθ] ξ max 

ο χρόνος λήξης) θα είναι:

Φ ~ Φ)
Κ, 0 (Κ η τιμή άσκησης και Τ

C, = YP(n)W(S,,Kn,r„,an,(T -ή) (7.12)
/7=0

με πη ενδογενής μερισματική απόδοση, Ρ{η) = exp[-/l(Τ -ί)][λ(Τ - t)f
και ακόμη

w(s, >π„ -rn»σ„»(τ ~ 0) = S, εχρ[-π„ (Γ - t)]N(dUj) - Κexp[-r„ (Γ -t)\N(d2ll)

rn =φ + { 1-γ) a + μ -----
' T-t

• Αλ | + — 7 2 Ησ' +σ:
V T-t

(γ-1)(2-γ).

πη=φ-γ α + μν
T-t

Ak σ' + σ~.
T-t

\(r-\)r, σ; = σ2 +σ2
T-t

s _ ln(*S, / Κ) + (rn - πη + 0.5σ,^ )(Τ -1) J J _
< ----- ’ “2μ — η 6Γ(|ν7 t

σ. ,4τ· ■t
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Η τιμή του δικαιώματος αγοράς είναι το άθροισμα όλων των υπό συνθήκη 

πιθανών δικαιωμάτων, τα οποία δίνονται από το μοντέλο Black-Scholes 

χρησιμοποιώντας τις υπό συνθήκη τιμές χαρτοφυλακίου της αγοράς, ομολόγου και 

διακύμανσης με συνθήκη ότι η «άλματα» θα συμβούν μεταξύ / και Τ.

Η σχέση (7.12) μπορεί να γραφεί και ως (σχέση (7.13)) :

C, =exp[~r(T -t)]E, max^S, - K,0] + covl(Uc(Sr,T)/Uc(Sl,t),max[Sr — ΑΓ,Ο])

Η τιμή δηλαδή εκφράζεται ως το άθροισμα της αναμενόμενης ροής από το δικαίωμα, 

όταν η υποκείμενη αξία κερδίζει στην ισορροπία την αναμενόμενη απόδοση α συν 

το πριμ κινδύνου από την στοχαστική και την διαδικασία των αλμάτων. (Εμπειρικά οι 

Naik και Lee έδειξαν ότι το πριμ αυτό είναι μεγάλο μέρος της τιμής του δικαιώματος 

και δεν μπορεί να αγνοηθεί).

Επιπλέον οι Naik και Lee έδειξαν ότι δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση 

δυναμικής αντιστάθμισης με την μέθοδο των Black-Scholes (δεν είναι εφικτή η ορθή 

αντιστάθμιση δέλτα). Δηλαδή η πραγματοποίηση μιας «αυτοχρηματοδοτούμενης» 

στρατηγικής από την μετοχή (εδώ το χαρτοφυλάκιο της αγοράς) και ένα δίχως 

κίνδυνο περιουσιακό στοιχείο, η οποία να «αντιγράφει» μια απαίτηση (ένα 

δικαίωμα). Αιτία είναι η ύπαρξη των αλμάτων στις τιμές, που δεν επιτρέπει την 

χρήση της μεταβλητότητας του «συνεχούς» τμήματος (μεταβλητότητα στα κομμάτια 

όπου απουσιάζουν τα άλματα) για την στρατηγική. Έδειξαν πως αυτό που χρειάζεται 

για να πραγματοποιηθεί σωστή αντιστάθμιση είναι ένα εξαρτώμενο από τα άλματα 

περιουσιακό στοιχείο (jump-financing security) του οποίου η αξία σε κάθε στιγμή 

είναι η διαφορά ανάμεσα στην τιμή της απαίτησης εκείνη τη στιγμή και στην αξία 

των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου Black-Scholes. Για να επιτευχθεί 

μια δυναμική στρατηγική (καθώς η Black-Scholes στρατηγική δεν είναι 

αυτοχρηματοδοτούμενη - έχουμε περισσότερες πηγές κινδύνου) απαιτείται σε κάθε 

«άλμα» η αντίστοιχη χρηματική ενίσχυση (ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η jump- 

financing security).

Το να θεωρήσουμε μεταβλητότητα μεγαλύτερη από αυτή των «συνεχών» 

τμημάτων δεν αρκεί για να λύσει το πρόβλημα. Καθώς το χρηματικό έλλειμμα την 

στιγμή του άλματος δεν σχετίζεται με το άθροισμα των ροών που έχουν 

πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή του «άλματος». Το μόνο που πετυχαίνει η 

μεγαλύτερη μεταβλητότητα είναι ένα χρηματικό πλεόνασμα που δημιουργείται 

σταδιακά το οποίο όμως δεν πετυχαίνει τίποτα περισσότερο αφού οι ροές είναι
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ανεξάρτητες μεταξύ τους (πόσο μάλιστα αν το «άλμα» συμβεί νωρίς άρα δεν θα 

υπάρχει πλεόνασμα). Οι Naik και Lee (1990) διαπίστωσαν επίσης ότι η στρατηγική 

αυτή γίνεται πολύ πιο δαπανηρή με αύξηση της μεταβλητότητας των αλμάτων (το 

μέγεθος τους) παρά με την αύξηση της συχνότητας τους (πολλά μικρά άλματα).

7.4 Bates

Ο Bates (2000) στην προσπάθεια του να εξετάσει τους φόβους της αγοράς μετά 

το μίνι κραχ του Οκτωβρίου του 1987. όπως αυτοί απεικονίζονται στον δείκτη S&P 

500 για δικαιώματα σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, παρουσίασε μεταξύ 

άλλων ένα μοντέλο αποτίμησης δικαιωμάτων το οποίο ενσωματώνει τόσο 

στοχαστική μεταβλητότητα όσο και «άλματα» στις τιμές11.

Παρατήρησε αρχικά πως μετά το μίνι κραχ του 1987 τα δικαιώματα πώλησης 

εκτός χρηματικού ισοδυνάμου εμφανίζουν υψηλότερη τεκμαρτή μεταβλητότητα τόσο 

σε σχέση με δικαιώματα στο χρηματικό ισοδύναμο όσο και σε σχέση με τα 

αντίστοιχα δικαιώματα αγοράς (σχεδόν αντίθετο από ό,τι συνέβαινε πριν το κραχ 

όπου εκτός χρηματικού ισοδύναμου δικαιώματα είχαν περίπου ίδια τεκμαρτή 

μεταβλητότητα με δικαιώματα στο χρηματικό ισοδύναμο). Κάτι που συνεπάγεται 

αρνητική λοξότητα στην τεκμαρτή κατανομή (σε σχέση με την κανονική 

λογαριθμική). Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Bates (2000) παρατήρησε την παραπάνω 

«προκατάληψη» και μέσω του πριμ λοξότητας (skewness premium), της ποσοστιαίας 

δηλαδή απόκλισης call και put που βρίσκονται εκτός χρηματικού ισοδυνάμου (καθώς 

το ενδεχόμενο να ασκηθούν βρίσκεται μόνο στην ουρά της κατανομής - την επάνω 

και κάτω για call και put αντίστοιχα - αποτελεί ένα μέτρο για την σχετική κατανομή 

στις ουρές και άρα για την λοξότητα).

Ο Bates (2000) εξέτασε κατά πόσο άλλαξε η στοχαστική διαδικασία που 

ακολουθεί ο δείκτης όπως την εκτιμούν οι επενδυτές και αν ο φόβος ενός νέου κραχ ή 

μια σταδιακή μεταβολή (εξέλιξη) της μεταβλητότητας εξηγούν την αρνητική 

λοξότητα.

Δημιούργησε ένα μοντέλο για να εξετάσει κατά πόσο οι τιμές των δικαιωμάτων 

που δίνει ταιριάζουν με την μορφή που εμφανίζουν στην πραγματικότητα. Θεώρησε 

ότι οι τιμές των futures ακολουθούν μια διαδικασία δύο παραγόντων (η επιλογή 17

17 Το μοντέλο είναι επέκταση δικών του παλαιότερων μοντέλων (Bates (1991), (1997)) και 
παρουσιάζεται εδώ ακριβώς κάτω από αυτή την λογική.
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περισσότερων παραγόντων δικαιολογείται, μια και οποιαδήποτε στιγμή 

διαπραγματεύονται ταυτόχρονα δικαιώματα με διάφορες λήξεις και τιμές άσκησης), 

που εμπεριέχει «άλματα» της μορφής :

dF IF = (μ-λ,ϊί +cvlVu + cv2V2l)dt + yjv\tdZ] + yfv^dZ2 + kdq (7.14) 

dV„ = (a, - p, V, )dt + σ„ φΤdZ„, i = 1,2 

cov(i/Z,, dZvi) = p,dt, i = 1,2 και cov(i/Z,, i/Z2) = cov(dZr], t/Z,,2) = 0 

όπου Z, και Zv, διαδικασίες Wiener, 2, = 20 +2,FI( + Z2V2l στιγμιαία «συχνότητα» 

των αλμάτων (με συνθήκη την παραπάνω διαδικασία), k τυχαίο μέγεθος του άλματος 

(για το οποίο ισχύει η κατανομή ln(l + k) ~ Λφη(1 + k) - 0.5^2,δ2 ]), q διαδικασία 

Poisson με στιγμιαίο μέσο αριθμό αφίξεων 2,.

Μια τέτοια διαδικασία αιτιολογεί την αρνητική λοξότητα τόσο με την αρνητική 

συσχέτιση δείκτη και μεταβλητότητας (ρ < 0) όσο και με έναν μέσο αρνητικών 

αλμάτων (λ< 0). Με τα άλματα να επηρεάζουν κυρίως δικαιώματα με 

βραχυπρόθεσμη λήξη και η στοχαστική μεταβλητότητα δικαιώματα με μακρά λήξη.

Τα δικαιώματα αποτιμούνται με την αντίστοιχη ουδέτερη στον κίνδυνο 

διαδικασία που ενσωματώνει και το αντίστοιχο πριμ :

dF/F = -l\k'dt + ^V\tdZ\ + ^dZ2 +k'dq (7.15)

dV„ = {a, - β,ν„ - Φvi)dt + cr,„ Jv~,dZl με i = 1,2

cov(c/Z*,dZ*vi) = p,dt, i = 1,2 και cov(dZ*, dZ\) = cov(t/Z*,, dZ\2) = 0 

Με το πριμ μεταβλητότητας της μορφής

Φ„, = -cow(dVu,dJw IJw)/dt = ξ,ν„ — (β'-β,)ν„

όπου Jw η οριακή χρησιμότητα του πλούτου για τον επενδυτή, ξ'( παράμετροι του 

πριμ κινδύνου που εκτιμούνται από την απόκλιση του εκτιμώμενου ρυθμού 

διακύμανσης, β* που εξάγονται από τις τιμές των δικαιωμάτων και των πραγματικών 

βι που εξάγονται από ανάλυση χρονοσειράς των τιμών.

Υπολογίζοντας τα διάφορα πριμ κινδύνου (τον οποίο ο Bates θεωρεί 

συστηματικό) για λογαριθμική συνάρτηση χρησιμότητας, η τιμή ενός ευρωπαϊκού 

τύπου δικαιώματος αγοράς θα δίνεται από το αναμενόμενο payoff υπό την ουδέτερη 

στον κίνδυνο πιθανότητα :
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c = e-rir+*')Et max(Fr-X,0)

_ e~r(T+to,) [Frp(FT)dFr-X[p,(Fr)dFl ηΤ+Αι')(FP] -ΧΡ2)
(7.16)

όπου X η τιμή άσκησης στη λήξη Τ, Fr η τιμή του futures στην λήξη, Δή ο χρόνος 

από την λήξη του δικαιώματος μέχρι την εκκαθάριση, Ε η προσδοκία με συνθήκη 

την ουδέτερη στον κίνδυνο πυκνότητα πιθανότητας ρ*, F = Ε* (F,) η παρούσα αξία 

του συμβολαίου (futures), Ρ2 = Ρ(FT > X) είναι ένα μείον την ουδέτερη στον

κίνδυνο συνάρτηση κατανομής, Ρ{ = J (FT /F)p*(Fr)dFT .

Η σχετική πιθανότητα υπολογίζεται με αντιστροφή Fourier18 της 

χαρακτηριστικής συνάρτησης :

Ρ. =- + - ,
7 2 π Jo

* Im[φι (/Φ)£ -/Φ.ν -

φ
άΦ , με ./ = 1,2 (7.17)

με χ = In(X/ F), ^,(Φ) και (λ,(Φ) οι αντίστοιχες ροπογεννήτριες συναρτήσεις

πραγματικού μέρους της \n(FT / F).

Η μορφή που περιγράφηκε παραπάνω έδωσε στον Bates (2000) την δυνατότητα 

να συγκρίνει το μοντέλο αυτό και με απλούστερες μορφές (μοντέλα στοχαστικής 

μεταβλητότητας χωρίς άλματα, μοντέλα με ένα παράγοντα κλπ.)|ι). Εξέτασε ποιο από 

αυτά είναι ικανό να περιγράφει καλύτερα την αρνητική λοξότητα. Για να εξετάσει τα 

μοντέλα για κάθε λήξη και τιμή άσκησης (την γενική τους δηλαδή απόδοση) 

χρησιμοποίησε την τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (των 

πραγματικών τιμών με αυτές του μοντέλου). Διαπίστωσε ότι το μοντέλο στοχαστικής 

μεταβλητότητας που ενσωματώνει «άλματα» τα καταφέρνει σε κάθε περίπτωση 

καλύτερα (χωρίς να σημαίνει ότι τα σφάλματα απουσιάζουν). Όσο αφορά την 

λοξότητα, στο απλό μοντέλο στοχαστικής μεταβλητότητας (ενός παράγοντα), καθώς 

η αρνητική λοξότητα που δημιουργείται από την αρνητική συσχέτιση δείκτη και 

μεταβλητότητας δεν είναι αρκετή, απαιτείται και υψηλή μεταβλητότητα της

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο μετασχηματισμός Fourier για μια συνάρτηση f(t) είναι

Ίΐπ

1
λΐΐπ

ί-Ώ0f(t)el<0,dt και ο αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier για μια συνάρτηση F(co) είναι 

Γ F(co)e-^-'dt

Καθώς τα περισσότερα δικαιώματα που διαπραγματεύονται είναι αμερικανικού τύπου ο Bates για 
την εμπειρική μελέτη προχώρησε σε μια επέκταση του μοντέλου (για την επίλυση αμερικανικού τύπου 
δικαιώματος). Αυτό όμως δεν διαφοροποιεί σε τίποτα τα συμπεράσματα που παραθέτονται.
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μεταβλητότητας, ενώ το πιο γενικό μοντέλο, της στοχαστικής μεταβλητότητας που 

ενσωματώνει άλματα (και είναι με δύο παράγοντες) είναι πιο σύμφωνο με τις τιμές 

των δικαιωμάτων που παρατηρούνται. Ο Bates πάντως θεώρησε ότι υπάρχουν 

περιθώρια βελτίωσης που να μειώνουν και άλλο (σχεδόν στο μηδέν) την τετραγωνική 

ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος.

Από την άλλη εξετάζοντας την ικανότητα των μοντέλων να προβλέψουν την 

μελλοντική εξέλιξη των τιμών το μοντέλο που εμπεριέχει άλματα υποδηλώνει 

μεγαλύτερη πιθανότητα στην πραγματοποίηση μεγάλων εβδομαδιαίων μεταβολών 

στις τιμές του δείκτη, κάτι ασυνεπές όμως με την πραγματικότητα για την περίοδο 

που ο Bates εξέτασε (1988-93) όπου κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε (αυτό 

συνεπάγεται «ανικανότητα»). Ενώ η μικρή πιθανότητα που συνεπάγεται το απλό 

μοντέλο στοχαστικής μεταβλητότητας είναι και αποτέλεσμα των συστηματικών 

σφαλμάτων που παρουσιάζει (που δείχνουν ότι το μοντέλο «αντιλαμβάνεται» το 

ενδεχόμενο μεγάλης μεταβολής μόνο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα).

Επίσης πρέπει να τονίσουμε πως ο Bates (2000) διαπίστωσε πως η λοξότητα δεν 

είναι αποκλειστικά συνέπεια του μίνι κραχ (η ύπαρξη της προηγείται). Σε σχέση με το 

κραχ του 1987 θεώρησε πως οι επενδυτές δεν εκτίμησαν πως η αγορά είχε 

υπερτιμηθεί (άρα ήταν πιο επιρρεπής σε ένα κραχ), αλλά ότι το κραχ συνοδεύει τους 

φόβους πραγματοποίησης του. Η αγορά μετά το κραχ λειτουργεί περισσότερο ως 

μέσο ασφάλειας σε ένα νέο κραχ (ιδιαίτερα risk-averse επενδυτές φαίνονται 

διατεθειμένοι να αγοράσουν προστασία έναντι κάποιου κραχ ακόμιη και αν στην 

πραγματικότητα η θέση τους δεν πρόκειται ποτέ να τους αποπληρώσει).

7.5 Pan

Η Pan (2002) υιοθέτησε το μοντέλο του Bates (2000) για να εξετάσει αν και 

κατά πόσο η αγοραία τιμή του κινδύνου των αλμάτων είναι υπαρκτή, και αποτιμάται 

στην αγορά. Αν και το μοντέλο έχει παρουσιαστεί αξίζει να αναφέρουμε την εργασία 

της Pan (2002) κυρίως για τα συμπεράσματα της αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο 

εκτιμά τις διάφορες παραμέτρους εκμεταλλευόμενη την αναλυτική μέθοδο του Bates 

(2000).

Στο μοντέλο, όπως παρουσιάζεται από την Pan η διαδικασία που ακολουθεί η 

τιμή της μετοχής S είναι:
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dS, = [r, -q, + η s V, + AV, (μ-μ' )]s, dt + ^S,dW,w + dZ, - μΞ,λ V,dt (7.18)

dVt = κ„ φ - V, )dt + σ„ yjVXpdW^ + J\-p2'dW™ (7.19)

με W(l> και W11 κινήσεις Brown, Z μια pure-jump διαδικασία, V η μεταβλητότητα 

που ακολουθεί στοχαστική διαδικασία (one factor square-root) με σταθερό 

μακροπρόθεσμο μέσο w , ρυθμό σύγκλισης ku και μεταβλητότητα ση, ρ ο 

σταθερός συντελεστής συσχέτισης μεταβλητότητας και τιμών, r το επιτόκιο, q η 

μερισματική απόδοση, μ μέσο σχετικό μέγεθος ενός άλματος, λ η συχνότητα των 

αλμάτων.

Η διαδικασία εμπεριέχει πριμ κινδύνου που σχετίζεται με την κίνηση Brown 

(ηs V,) και πριμ που σχετίζεται με τον κίνδυνο των αλμάτων (AV, {μ- μ")). Η Pan 

(2002) θεώρησε ότι τόσο το επιτόκιο όσο και η μερισματική απόδοση ακολουθούν 

στοχαστική διαδικασία της μορφής

dr, =Kr{r - rt )dt + σΓyfr^dlVl{r) 

dq, = Kr (q - q, )dt + aq ^dW,<v)

ανάλογη με αυτή της μεταβλητότητας, και W/r>, W,Ul) ανεξάρτητες κινήσεις Brown. 

Πάντως για δικαιώματα με βραχυπρόθεσμη λήξη οι παραπάνω στοχαστικές 

διαδικασίες επηρεάζουν σε μικρό βαθμό την τιμή των δικαιωμάτων.

Επιδίωξη της Pan (2002) είναι να βρει ένα παραμετρικό pricing kernel που να 

αποτιμά και τις τρεις πηγές κινδύνου που εμπεριέχει το μοντέλο (τις diffusive 

μεταβολές των τιμών, τις diffusive μεταβολές της μεταβλητότητας και τα άλματα των 

τιμών). Καθώς όμως η αγορά δεν είναι πλήρης (λόγω της ύπαρξης των τυχαίων 

αλμάτων) η συνάρτηση πυκνότητας των τιμών δεν είναι μοναδική και θα επιλεχθεί 

pricing kernel που να αποτιμά και τις τρεις πηγές κινδύνου.

Αν Ο είναι το equivalent martingale measure που σχετίζεται με τον pricing 

kernel η διαδικασία για μετοχή και μεταβλητότητα θα είναι :

dS,=[r,-q^'dt + ^S'dW^W + dZ?-pS,ZVtdt (7.20)

dV{ - [κ„ (u-Vl) + nuV,]dt + σ„ jK(pdW" (0 + JlV#,'2' (Q)) (7.21)

Κάτω από αυτό το ουδέτερο στον κίνδυνο μέτρο η υπό συνθήκη πιθανότητα ότι για 

χρόνο t θα πραγματοποιηθεί «άλμα» πριν την t + At στιγμή είναι XV,At, ενώ με 

συνθήκη ότι το άλμα θα συμβεί, το risk-neutral μέσο σχετικό μέγεθος του άλματος
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είναι μ (που διαφέρει από το αντίστοιχο μ όπως αυτό προκύπτει από τα δεδομένα 

(data generating)). Κάτι που σημαίνει ύπαρξη κάποιου πριμ για το άλμα, όπως δίνεται 

από το μ-μ ). Το πριμ για τις μεταβολές που οφείλονται στην κίνηση Brown

(μια και η μεταβλητότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμη στην αγορά).

Η τιμή για ένα δικαίωμα αγοράς ευρωπαϊκού τύπου που προκύπτει γνωρίζοντας 

τις παραμέτρους του μοντέλου :

(παρακάμπτουμε τις παραμέτρους της διαδικασίας του επιτοκίου και της 

μερισματικής απόδοσης λόγω της μικρής τους επίδρασης) και είναι :

Για να εκτιμηθούν ταυτόχρονα οι μεταβολές των τιμών με το pricing kernel 

υιοθετείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα δεδομένα της χρονοσειράς του δείκτη 

S&P500 και των δικαιωμάτων. Χρησιμοποιείται μια implied-state γενικευμένη 

μέθοδος των ροπών. Η βασική ιδέα της προσέγγισης βρίσκεται στη αντιστροφή της 

σχέσης Cn = Sn f(Vn, 90). Για ένα σύνολο & των παραμέτρων προσεγγίζεται η 

πραγματική μεταβλητότητα Vn, μέσω της option-implied μεταβλητότητας Vf 

(προσέγγιση μέσω της Cn = Snf(Vf ,$)) η οποία εξάγεται από την τρέχουσα τιμή 

Sn (την στιγμή η) και ένα βραχυπρόθεσμης λήξης δικαίωμα στο χρηματικό 

ισοδύναμο (ή σχεδόν στο χρηματικό ισοδύναμο) Cn. Αν γνωρίζαμε τις πραγματικές 

παραμέτρους <90 θα βρίσκαμε την πραγματική μεταβλητότητα Vlt. Αντικαθιστώντας 

την πραγματική μεταβλητότητα Vn με την Vf μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την 

γενικευμένη μέθοδο των ροπών, με μόνη διαφορά ότι μια από τις μεταβλητές 

«κατάστασης» της Vs εξαρτάται από τις παραμέτρους (διαφέρει έτσι από την 

τεκμαρτή μεταβλητότητα του Black-Scholes). Γι’ αυτό η μέθοδος χαρακτηρίζεται ως 

implied-state γενικευμένη μέθοδος των ροπών. Η option-implied στοχαστική 

μεταβλητότητα V:> επιτρέπει την εξέταση της συνδυασμένης κατανομής (joint 

distribution) της τρέχουσας τιμής και του δικαιώματος κατευθείαν από την δομή των 

μεταβολών των μεταβλητών. Κάτι σημαντικό μια και η δομή των (lnS.F) δίνει μια 

closed-form λύση για την συνδυασμένη ροπογεννήτρια συνάρτηση των αποδόσεων

παραμετροποιείται από την ?]sVf και το πριμ για την μεταβλητότητα με τον όρο η'Ύι
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και της μεταβλητότητας (y,V), από την οποία υπολογίζονταν ον ροπές. Υπό αυτή την 

προσέγγνση ο ρόλος του πρνμ κννδύνου προκύπτεν άμεσα από την προσπάθενα του να 

«συμβνβάσεν» την χρονοσενρά {S, ,C,} του S&P 500 καν των τνμών των - κοντά στο 

χρηματνκό νσοδύναμο - βραχυπρόθεσμων δνκανωμάτων.

Η Pan (2002) δημνούργησε την χρονοσενρά {Sn,Cn} χρησνμοπονώντας 

δεδομένα από τον S&P 500 καν βραχυπρόθεσμα δνκανώματα κοντά στο χρηματνκό 

νσοδύναμο γνα το δνάστημα 1989-96. Εξέτασε τον ρόλο του πρνμ κννδύνου γνα 

δνάφορες περνπτώσενς. Συγκεκρνμένα, το πρνμ κννδύνου γνα «άλμα» (μοντέλο

στοχαστνκής μεταβλητότητας με άλμα η" =0), πρνμ κννδύνου γνα την μεταβλητότητα 

(μοντέλο στοχαστνκής μεταβλητότητας λ - 0) καν την περίπτωση όπου δεν υπάρχεν 

κανένα πρνμ (η" =0 καν λ = 0 ). Με τεστ καλής προσαρμογής απορρίφθηκε τόσο το 

μοντέλο που δεν εμπερνέχεν κανένα πρνμ όσο καν το μοντέλο με πρνμ μόνο γνα τη 

μεταβλητότητα. Αντίθετα το μοντέλο στοχαστνκής μεταβλητότητας με πρνμ κννδύνου 

γνα τα «άλματα» δεν απορρίπτεταν.

Όσο αφορά την ουδέτερη στον κίνδυνο δναδνκασία της μεταβλητότητας, 

παρατηρείταν δναφορά ανάμεσα στη μεταβλητότητα όπως αυτή μετράταν από την 

τρέχουσα αγορά καν αυτή που υπονοείταν από τνς τνμές των δνκανωμάτων. Καν τα δύο 

μοντέλα (που εμπερνέχουν κάπονο πρνμ) εξηγούν την δναφορά με «χρήση» του πρνμ 

τους αλλά γνα το μοντέλο στοχαστνκής μεταβλητότητας (λ = 0) απαντείταν τόσο 

υψηλό πρνμ μεταβλητότητας που το μοντέλο υπερτνμά τα μακροπρόθεσμης λήξης 

δνκανώματα. Επνπλέον γνα τα βραχυπρόθεσμα δνκανώματα το πρνμ κννδύνου γνα 

«άλματα» αντνδρά νκανοπονητνκά γρήγορα σε μεταβολές της μεταβλητότητας σε 

σχέση με το πρνμ της μεταβλητότητας. Έτσν το πρνμ κννδύνου του μοντέλου 

στοχαστνκής μεταβλητότητας (λ = 0) υποτνμά το πρνμ που υπονοείταν γνα τα 

βραχυπρόθεσμα δνκανώματα σε περνόδους έντονης μεταβλητότητας καν υπερτνμά το 

πρνμ σε περνόδους χαμηλής μεταβλητότητας. Η Pan (2002) παρατήρησε πως η 

ενσαγωγή του πρνμ μεταβλητότητας στο μοντέλο που εμπερνέχεν πρνμ «αλμάτων» δεν 

βελτνώνεν ουσναστνκά την «καλή προσαρμογή».

Εκτνμώντας ταυτόχρονα τα πρνμ καν γνα τνς δυο πηγές κννδύνου δναπίστωσε ότι 

είναν θετνκά καν εξετάζοντας δνκανώματα εκτός χρηματνκού νσοδυνάμου παρατήρησε 

πως το πρνμ γνα το ενδεχόμενο «άλματος» είναν μεγαλύτερο γνα τα δνκανώματα 

πώλησης από ότν γνα τα δνκανώματα αγοράς. Ον επενδυτές δηλαδή δείχνουν
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περισσότερο προβληματισμένοι για το ενδεχόμενο άλματος στα εκτός χρηματικού 

ισοδυνάμου δικαιώματα πώλησης.

Εξετάζοντας την ικανότητα του μοντέλου να «παρακολουθήσει» το χαμόγελο 

μεταβλητότητας η Pan (2002) διαπίστωσε ότι το μοντέλο με τα άλματα το 

παρακολουθεί ικανοποιητικά (ταιριάζει στην κλίση του) και παράλληλα το πριμ 

κινδύνου για τα άλματα εξηγεί ικανοποιητικά τις μεταβολές του χαμόγελου με το 

χρόνο. Παρόλα αυτά το μοντέλο με πριμ αλμάτων αλλά όχι πριμ για μεταβλητότητα

(η"=0) υποτιμά τα δικαιώματα μέσης και μακράς λήξης σε ημέρες υψηλής 

μεταβλητότητας και τα υπερτιμά σε ημέρες χαμηλής μεταβλητότητας (τα καταφέρνει 

όμως πολύ καλύτερα από το μοντέλο στοχαστικής μεταβλητότητας όπου λ = 0 ή

όπου λ = 0 και η" =0 το οποίο υπερτιμά σημαντικά τα μακροπρόθεσμα 

δικαιώματα).

Η Pan (2002) θεωρεί την ύπαρξη του χαμόγελου μεταβλητότητας ως 

αποτέλεσμα του φόβου των επενδυτών στις απότομες αρνητικές μεταβολές. Το πριμ 

δηλαδή του κινδύνου είναι υπαρκτό κατά την αποτίμηση ενός δικαιώματος όχι μόνο 

εξαιτίας της σπουδαιότητας ή του ενδεχομένου ενός τέτοιου σπάνιου συμβάντος 

(αρνητικό άλμα) αλλά και εξαιτίας της «αποστροφής» (aversion) των επενδυτών προς 

ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η επιπλέον απόδοση που απαιτείται προέρχεται εν μέρει από 

την «αποστροφή» των επενδυτών για τα άλματα. Αξίζει πάντως να αναφέρουμε πως 

όλη η εργασία της Pan (2002) στηρίζεται στη βασική υπόθεση ότι τιμές μετοχών και 

δικαιωμάτων έχουν την ίδια συμπεριφορά και τους ίδιους κινδύνους. Η παρουσία 

παραγόντων που θα μπορούσε να διαφοροποιήσει αυτή τη σχέση (π.χ. έλλειψη 

ρευστότητας στην αγορά παραγώγων) δεν επιτρέπει την χρήση ενός pricing kernel 

και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

7.6 Scott

Ο Scott (1997) θεώρησε ένα μοντέλο στοχαστικής μεταβλητότητας όπου τα 

άλματα ακολουθούν διαδικασία Poisson και το μέγεθος τους (για τον λογάριθμο των 

τιμών) ακολουθεί κανονική κατανομή. Θεώρησε ότι το «άλμα» συμβαίνει 

ταυτόχρονα σε όλες τις μετοχές ενός χαρτοφυλακίου (λογαριθμική συνάρτηση 

χρησιμότητας για τον επενδυτή) και δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί, απαιτείται 

δηλαδή κάποιο πριμ για τον κίνδυνο που προέρχεται από τα άλματα. Επιπλέον (και
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αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο το αναφέρουμε) θεώρησε ότι τα επιτόκια 

μεταβάλλονται στοχαστικά και οι μεταβολές τους σχετίζονται αρνητικά με την 

απόδοση των μετοχών.

Κάτω από το ουδέτερο στον κίνδυνο μέτρο το συνεχές κομμάτι της διαδικασίας 

των τιμών περιγράφεται από δυο ανεξάρτητες diffusion

-Kiy.i(0]dt + σj^Jyj(t)dZJ(t) j = 1,2 (7.24) 

όπου Z, και Z2 ανεξάρτητες κινήσεις Brown. Η διαδικασία που ακολουθούν οι τιμές 

στο συνεχές κομμάτι SL (t) είναι

dSc (0 = r(t)Sc(t)dt + aJyJt)Sc(t)dW(t) (7.25)

με W κίνηση Brown ανεξάρτητη με την Z2 αλλά με συσχέτιση ρ με την Ζ,. Το 

στιγμιαίο επιτόκιο είναι r(t) = yt (t) + y2 (t) και 5(0) = Sc (0). Τα άλματα 

«μοντελοποιούνται» ως μια διαδοχή ανεξάρτητων αλμάτων (Ν(μ,,σ2,)) που 

συμβαίνουν σε στιγμές που προσδιορίζονται από διαδικασία Poisson με μέσο αριθμό 

αφίξεων λ . Αν X(t) το άθροισμα των αλμάτων που πραγματοποιούνται μέχρι και τη

στιγμή ί τότε για κάθε μιγαδικό z ισχύει e\c ;Λ ,0 ] = exp[2i(e'"'z't (1 2)σ' -1)] και η 

διαδικασία

J(t) = exp X(t) -λ tie μ , +(l / 2)σ)

είναι martingale. Η διαδικασία για τις τιμές των μετοχών S θα είναι

5(/) = J(05c(0-
Η τιμή ενός δικαιώματος αγοράς ευρωπαϊκού τύπου με λήξη την στιγμή Τ και 

τιμή άσκησης Κ θα είναι

Φ(0),ΧΟ),Τ] = E{e-,h (S(T) - KY\y, (0) =y„y2 (0) = >>2)

όπου RT = I r{u)du και y διάνυσμα y' = (y],y2) ■ Η τιμή του δικαιώματος μπορεί 

να γραφεί

Τ’[5(0),μ(0),Γ]= E[e-Rl S(T)-MS(T) > In κ]- KE[e~'h ;\nS(T) > In κ\ (7.26)

Θεωρώντας (u) = £·(εχρ{-/?7 + zln5(T)}) (με ζ μιγαδικός) μπορούν να

προσδιορισθούν οι προσδοκίες στη σχέση (7.26). Με Tj και F2 κατανομές με

, , V ψ{\ + ϊιι) , , , ψ(ίιι) χαρακτηριστικές συναρτήσεις φ] (u) = —------- - και φ2 (μ) = ——-
ψ(\) - ψ{0)

αντίστοιχα και
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ισχύει ότι (1) = E[e~'<T S(T)\ = S(0) και (0) = E[e~R' ] = B(y(0),T) (το ομόλογο 

προεξόφλησης).

Στη συνέχεια μπορεί να βρεθεί κατάλληλη έκφραση για την (ζ) και μέσω 

αυτής εκφράσεις για τις χαρακτηριστικές συναρτήσεις. Με τη βοήθεια αντίστροφων 

μετασχηματισμών Fourier βρίσκεται τελικά η τιμή ενός δικαιώματος αγοράς 

ευρωπαϊκού τύπου την στιγμή / και είναι

φ\ (-w)e in In Κ Φ\ (u)e -iu In Κ

-du
IU

"Φ2(-u)e"‘]nK -φ2(μ)β -iu In K
(7.27)

du
IU2 2π

O Scott (1997) επέλεξε παραμέτρους τέτοιες ώστε οι ροπές και άλλες 

χαρακτηριστικές μεταβλητές που προκύπτουν από το μοντέλο να είναι «κοντά» στις 

τιμές που προκύπτουν από τα δεδομένα (πραγματικές). Ενώ για να εμφανίζονται τα 

απαιτούμενα χαρακτηριστικά της κατανομής των αποδόσεων (επιπλέον λοξότητα. 

κυρτότητα) και να επιτευχθεί έτσι το επιθυμητό calibration εισήγαγε πριμ κινδύνου 

λ στη diffusion που εξαρτάται από το βαθμό risk-aversion του επενδυτή. Δηλαδή :

<fyj(0 = \kj9j -(*·,· + λ,)y/(t)]dt + σjyjyj(t)dZJ(t) j = 1,2

Επίσης τροποποίησε και την εξίσωση των επιτοκίων ώστε να επιτευχθεί η 

απαιτούμενη συσχέτιση επιτοκίων και αποδόσεων.

Εξετάζοντας την επίδραση του στοχαστικού επιτοκίου διαπίστωσε ότι αυτή 

είναι αμελητέα για δικαιώματα βραχυπρόθεσμης λήξης και γίνεται ουσιαστική μόνο 

για δικαιώματα με πολύ μακρά λήξη (π.χ. δύο έτη). Επίσης σε σχέση με το μοντέλο 

Black-Scholes το οποίο παρατήρησε ότι υποτιμά τα εντός χρηματικού ισοδυνάμου 

call και υπερτιμά τα εκτός, η ύπαρξη (στο μοντέλο του) αρνητικής συσχέτισης 

αποδόσεων και μεταβλητότητας καθώς και αποδόσεων και επιτοκίων διορθώνει το 

φαινόμενο.

7.7 Bakshi, Cao, Chen

Οι Bakshi, Cao και Chen (1997) θέλοντας να εξετάσουν διάφορα μοντέλα που 

κατά καιρούς έχουν προταθεί για την αποτίμηση των δικαιωμάτων, παρουσίασαν ένα 

γενικευμένο μοντέλο που εμπερικλείει πολλά γνωστά μοντέλα ως υποπεριπτώσεις. Το
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μοντέλο αυτό εμπεριέχει στοχαστική μεταβλητότητα, τυχαία άλματα στις τιμές καθώς 

και επιτόκια που δεν είναι σταθερά αλλά ακολουθούν στοχαστική διαδικασία.

Κάτω από την ουδέτερη στον κίνδυνο πιθανότητα η τιμή της μετοχής θα 

ακολουθεί μια μορφή που περιγράφεται από τις σχέσεις :

dS(t) / S(t) = [R(t) - λμ, ]dt + ^V(t)dcos (t) + J(t)dq(t) (7.28) 

dV(t) = [0V - KvV(t)]dt + σν^Ϋ{Γ)άων{t) (7.29) 

με ln(l + V(t)) ~ N(\n(l + μ,)-0.5σ2, ,σ2), όπου R(t) στιγμιαίο επιτόκιο, λ η 

συχνότητα των αλμάτων σε ένα έτος, V(t) η διακύμανση, ./(/) το ποσοστιαίο 

μέγεθος του άλματος που κατανέμεται με την κανονική λογαριθμική κατανομή με 

μέσο μ, (με τα άλματα ανεξάρτητα και όμοια κατανεμημένα), q(t) διαδικασία 

Poisson (για την οποία ισχύει Pr(dq(t) = \) = Adt και ?r(dq(t) = θ) = 1 - Adt), κν 

ταχύτητα σύγκλισης στον μέσο, θν / κν μακροπρόθεσμος μέσος, σν μεταβλητότητα 

της μεταβλητότητας, <X)S (t) και ων(ί) κινήσεις Brown για την συνδιακύμανση των 

οποίων covl\dcos(t),dcor(t)\ = pdt.

Επίσης το στοχαστικό επιτόκιο (που διασφαλίζει την σωστή προεξόφληση των 

μελλοντικών ροών) θα ακολουθεί διαδικασία :

dR(t) = (θ]( - KRR(t))dt + σΚΛ]R(t)do)K(t) (7.30) 

κΗ ταχύτητα σύγκλισης στον μέσο, θκ / κΗ μακροπρόθεσμος μέσος, σΗ 

μεταβλητότητα της διαδικασίας R(t), ωΗ(ΐ) κίνηση Brown ασυσχέτιστη με τις άλλες 

διαδικασίες.

Επίσης θεώρησαν ένα δίχως τοκομερίδια ομόλογο το οποίο πληρώνει μια 

μονάδα σε χρόνο τ από την τωρινή χρονική στιγμή t με παρούσα αξία Β(ί,τ). Η 

τιμή ενός ευρωπαϊκού τύπου δικαιώματος αγοράς C(I,t) γραμμένο στη μετοχή, με 

τιμή άσκησης Κ και χρόνο ως τη λήξη τ θα επιλύει τη μερική διαφορική εξίσωση :

. 2dC r τ/c d C 1 ?ι/— VS —- + \Β-λμ, IS — + paVS--------+ -a;V
2 as2 L 7 ^ dS dSdV 2dS2

1 2 Dd2C r ,3C dC
2σ,< dR2 + ^ R Kr ^ dR dr

——j + \βν ~ KvV]~— dV2 JdV

RC (7.31)

+ λE{c(t,r, S(\ + J),R,V)~ C(t,r; 5, R, V)} = 0

Για τις οριακές συνθήκες της λήξης η τιμή του θα δίνεται από την σχέση

C(f,r) = S(t)ni(t,r,S,R,V)-KB(t,T)n2(t,r,S,R,V) (7.32)
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με την ουδέτερη στον κίνδυνο πιθανότητα Π , να προκύπτει από την αντιστροφή της 

χαρακτηριστικής συνάρτησης /. :

Το γενικό αυτό μοντέλο έδωσε την δυνατότητα στους Bakshi, Cao και Chen 

(1997) να το συγκρίνουν με άλλα γνωστά μοντέλα (το Black-Scholes, μοντέλα 

στοχαστικών επιτοκίων, στοχαστικής μεταβλητότητας, στοχαστικής μεταβλητότητας 

και στοχαστικών επιτοκίων, στοχαστικής μεταβλητότητας και τυχαίων αλμάτων).

Για την εξαγωγή των παραμέτρων κάθε μοντέλου χρησιμοποίησαν δεδομένα 

του δείκτη S&P 500 για 1988-91. Υπολόγισαν το άθροισμα των τετραγώνων των 

σφαλμάτων που προκύπτουν από την τιμή ενός δικαιώματος στην αγορά με την τιμή 

που υπολογίζεται από το κάθε μοντέλο. Η διαφορά χρησιμοποιείται για τον 

προσδιορισμό της τεκμαρτής μεταβλητότητας και των παραμέτρων.

Συνέκριναν αρχικά την συνέπεια των υπονοούμενων παραμέτρων με τα 

δεδομένα που προκύπτουν από την χρονοσειρά των τιμών (πόσο ορθά 

προσδιορισμένο είναι ένα μοντέλο). Παρατήρησαν πως όλα τα μοντέλα 

παρουσιάζουν χαμόγελο μεταβλητότητας με αυτό του μοντέλου Black-Scholes να 

είναι το πιο έντονο και αυτό του στοχαστικής μεταβλητότητας και τυχαίων αλμάτων 

μοντέλου το λιγότερο έντονο.

Επίσης για να δουν την ικανότητα ενός μοντέλου να εκτιμήσει μια μελλοντική 

τιμή χρησιμοποίησαν τα δεδομένα της «προηγούμενης» ημέρας (παράμετροι, 

μεταβλητότητα κλπ.) και υπολόγισαν για το κάθε μοντέλο την τιμή του δικαιώματος 

κατά την «τρέχουσα» ημέρα. Το μικρότερο σφάλμα σε σχέση με την πραγματική τιμή 

παρουσίασε το μοντέλο στοχαστικής μεταβλητότητας που εμπεριέχει «άλματα» το 

οποίο δεν εμφανίζει ουσιαστική «προκατάληψη» σε σχέση με το πόσο εντός ή εκτός 

χρηματικού ισοδυνάμου βρίσκεται το δικαίωμα (αν και όλα μέχρι κάποιο βαθμό 

έχουν την τάση να υπερτιμούν τα δικαιώματα αγοράς εκτός χρηματικού ισοδυνάμου 

και να υποτιμούν τα δικαιώματα εντός). Καθώς τα σφάλματα είναι μεγαλύτερα για τα 

δικαιώματα με βραχυπρόθεσμη λήξη η αποτελεσματικότητα του μοντέλου 

στοχαστικής μεταβλητότητας που εμπεριέχει «άλματα» γίνεται πιο ευδιάκριτη σε 

αυτή την περίπτωση.

Πέρα όμως από την γενική αποτελεσματικότητα της ορθής αποτίμησης των 

δικαιωμάτων (που συνεπάγεται μια σωστή αντιστάθμιση δέλτα) οι Bakshi, Cao και

άφ (7.33)
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Chen (1997) εξέτασαν ως μέτρο ελέγχου των μοντέλων την αντιστάθμιση αυτή 

καθαυτή. Δοκίμασαν αρχικά την αντιστάθμιση όπου μόνο ένα χρηματοοικονομικό 

εργαλείο (κυρίως η μετοχή) μπορεί να χρησιμοποιηθεί (κάτι αρκετά λογικό αν 

θεωρήσουμε ότι οι κίνδυνοι από άλλες πηγές δεν είναι διαπραγματεύσιμοι ή την 

ύπαρξη κόστους συναλλαγών κλπ.). Θεωρώντας την θέση του πωλητή σε ένα 

δικαίωμα αγοράς το ενδεχόμενο ύπαρξης συσχέτισης μεταβλητότητας και απόδοσης 

ή αλμάτων συνεπάγεται θέση σε μετοχές (και ανάλογο χρηματικό ποσό) που θα 

πρέπει να αντισταθμίζει και τους επιπλέον κινδύνους. Υπολογίζοντας το μέσο 

απόλυτο σφάλμα σε διαδοχικές αντισταθμίσεις (που προκύπτουν από την 

απαιτούμενη αναπροσαρμογή) διαπίστωσαν το μικρότερο σφάλμα για το μοντέλο 

στοχαστικής μεταβλητότητας (η αιτία σχετικής αποτυχίας ενός μοντέλου που 

εμπερικλείει άλματα βρίσκεται πιθανόν στο ότι το ενδεχόμενο άλμα συμβαίνει πολύ 

πιο σπάνια από το χρονικό διάστημα αναπροσαρμογών της αντιστάθμισης που 

εξετάστηκε). Αισθητή όμως βελτίωση σε σχέση με το μοντέλο των Black-Scholes 

προκύπτει για την αντιστάθμιση δικαιωμάτων εκτός χρηματικού ισοδυνάμου.

Θεωρώντας ότι είναι δυνατή η χρήση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού 

εργαλείου οι Bakshi, Cao και Chen (1997) δοκίμασαν μια τέλεια (θεωρητικά πάντα) 

αντιστάθμιση δέλτα όπου απαιτείται (έχοντας θέση πωλητή στο δικαίωμα αγοράς) 

θέση σε μετοχές, σε ομόλογα, σε ένα επιπλέον δικαίωμα αγοράς που να αντισταθμίζει 

τον κίνδυνο της μεταβλητότητας και σε χρηματικά διαθέσιμα. Τα δέλτα που 

προκύπτουν για τις τρεις πηγές κινδύνου (μετοχή, μεταβλητότητα και επιτόκια) είναι

Δ,((,τ;Κ)=Δ^ = Π, >0, Δ,(ΔΓ;Κ) = ή^ = .9(0^-Ο(ί,Γ)Τξ κα,
dS ον ον ον

AJt,r;K)
dC(t)

dR

an an.
S(0—Γ- - KB(t,r) —A- - P(T)n2

dR 3R

Στην περίπτωση αυτή η χρήση ενός μοντέλου στοχαστικής μεταβλητότητας (με 

άλματα, στοχαστικό επιτόκιο ή ακόμη και της απλούστερης μορφής) βελτιώνει 

αισθητά την αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης σε σχέση με το Black-Scholes 

χωρίς όμως κάποια υποπερίπτωση να ξεχωρίζει. Πάντως οι ίδιο οι Bakshi, Cao και 

Chen (1997) αμφισβητούν ως ένα βαθμό το κατά πόσο η καλύτερη αντιστάθμιση 

είναι αποτέλεσμα καλύτερου μοντέλου ή της χρήσης ενός δεύτερου δικαιώματος 

αγοράς.
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7.8 Duffie, Pan, Singleton

Οι Duffie, Pan και Singleton (2000) παρουσιάζουν ένα πιο γενικό μοντέλο 

θεωρώντας ότι μια μεταβλητή κατάστασης (διάνυσμα X) ακολουθεί affine jump 

diffusion (μια διαδικασία αλμάτων για την οποία υπάρχει «συνάφεια» με το διάνυσμα 

κατάστασης) δηλαδή μια jump-diffusion για την οποία το διάνυσμα τάσης, ο πίνακας 

διακυμάνσεων και η συχνότητα των αλμάτων έχουν μια σχετική εξάρτηση με το 

διάνυσμα κατάστασης X.

Ο μετασχηματισμός της affine jump-diffusion process X οδηγεί σε χρήσιμες 

σχέσεις αποτίμησης. Για παρούσα στιγμή / και μελλοντικό payoff την στιγμή Τ που

δίνεται από την συνάρτηση (υ0 + υ,Χτ)β"Χτ, με το στοχαστικό επιτόκιο 

προεξόφλησης R(X,) να είναι affine συνάρτηση του X, μπορεί να βρεθεί μια 

closed-form έκφραση του μετασχηματισμού

όπου Ε, η προσδοκία, με συνθήκη την διαδρομή του X μέχρι την /.

Ο εκτεταμένος μετασχηματισμός της παραπάνω σχέσης δίνει τη δυνατότητα της 

αποτίμησης δικαιωμάτων σε πιο γενικές περιπτώσεις πολυδιάστατων affine jump- 

diffusion όπου οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών αλλά και οι κατανομές για τα 

άλματα είναι πιο «πλούσιες». Δηλαδή η εξάρτηση στη μεταβλητή X επιτρέπει την 

συσχέτιση των αλμάτων τόσο με την τιμή όσο και με τη μεταβλητότητα (και ύπαρξη 

αλμάτων μεταβλητότητας). Το μοντέλο είναι ουσιαστικά μια επέκταση των μοντέλων 

των Bates (1997) και Bakshi, Cao και Chen (1997).

Γενικά θεωρούμε ρ την τιμή ενός δικαιώματος αγοράς την στιγμή 0 με payoff 

(e‘a' — c)+ (όπου y+ = max(y,0)) την στιγμή Τ, με τιμή άσκησης c, με διαδικασία 

για το επιτόκιο affine στη X καίμε X η - διαστάσεων affine jump-diffusion. Με 

Gah(y) η τιμή ενός προϊόντος που πληρώνει e"Λ' την στιγμή Τ εφόσον bXΊ < y. 

Για ένα δικαίωμα αγοράς που είναι εντός χρηματικού ισοδυνάμου όταν 

-dXr < - Inc και πληρώνει c'/A' - cei>Xr η τιμή του θα είναι

Ρ = Gd_d (- In c) - cG, _d (- In c) (7.35)

Αν υπολογισθεί ο μετασχηματισμός Fourier gah(·) της Gah(·) μπορούν στη συνέχεια 

να χρησιμοποιηθούν αντίστροφες μέθοδοι Fourier και από την
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g , (ζ) = ί e':' dGah(y) να επιλυθεί η (7.35). Η Gah(z) δίνεται από την (7.34) για
J—co

u = a + izb και = 1, υ, = Ο καθώς κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες

ga h (ζ) = ea(0)+P(0)X“ με α και β να επιλύουν συνήθης μιγαδικές διαφορικές 

εξισώσεις με οριακές συνθήκες στην Τ που προσδιορίζονται από την z (τέτοιες 

λύσεις είναι μοντέλα στοχαστικής μεταβλητότητας, square-root diffusion διαδικασίες 

κ.α.).

Για να εξετάσουμε λεπτομερέστατα την αποτίμηση ενός δικαιώματος με βάση 

τα όσα προηγήθηκαν έστω X μια διαδικασία Markov στο χώρο D α 93 που επιλύει 

τη στοχαστική διαφορική εξίσωση

dX, = μ(Χ, )dt + σ(Χ, )dW, + dZ,

με W κίνηση Brown, Ζ μια pure-jump διαδικασία. Με συνθήκη την διαδρομή του 

X οι στιγμές των αλμάτων της Ζ είναι στιγμές αλμάτων μιας διαδικασίας Poisson 

με μέσο ρυθμό {λ(Χχ): 0 < ,ν < /} και μέγεθος άλματος (την στιγμή Τ) ανεξάρτητο

από {Xν : 0 < s < Τ} με κατανομή ν. Επίσης μ , λ και σστ είναι affine στον D .

Οι Duffie, Pan και Singleton (2000) απέδειξαν ότι ο μετασχηματισμός Fourier 

της X,, και των τυχαίων μεταβλητών που σχετίζονται, έχουν γνωστή closed-form 

λύση και αντιστρέφοντας την προκύπτει η κατανομή της X, και τιμές δικαιωμάτων.

Η affine εξάρτηση των μ, λ , σσΛ και R καθορίζεται από τους συντελεστές 

(Κ,Η,Ι,ρ) (με τη μορφή R(x) = ρ0 + ρχχ, μ(χ) - Κ0 + Κβχ) κοκ.). Επιπλέον 

@(c)= ί.» exp(cz)r/v(z) (c μιγαδικός), καθορίζει την κατανομή των αλμάτων 

(μετασχηματισμός «αλμάτων»). Έτσι οι (Κ,Η,Ι,Θ) καθορίζουν την κατανομή της 

X, γνωρίζοντας την αρχική συνθήκη fif(0). Η «χαρακτηριστική» χ = (Κ,Η,Ι,Θ, ρ) 

«περικλείει» τόσο την κατανομή της X όσο και τις επιδράσεις της κάθε 

προεξόφλησης και προσδιορίζει τον μετασχηματισμό ψΧ του Χτ με συνθήκη ,/(

ψ*(ιι,Χ„ί,Τ) = ϋζίεχρί- R(Xs )ds\euXr \ J, (7.36)

Κάτω από συνθήκες x{u,x,t,T) = ea(,)+P(,)x με α και β (όπως αναφέρθηκε) να 

επιλύουν συνήθης μιγαδικές διαφορικές εξισώσεις με οριακές συνθήκες στην Τ .

Θεωρώντας ότι οι τιμές S της υποκείμενης αξίας του δικαιώματος ακολουθούν 

διαδικασία της μορφής



7-Μοντέλα που εμπεριέχουν «άλματα» των τιμών 93

St={a{t) + b{t)X,)ea(t)+h(l)X,

με διακριτές a(t), b(t), a(t) και b(t) μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή των 

δικαιωμάτων.

Παίρνοντας την X ως affine jump-diffusion υπό από το equivalent martingale 

measure Q που σχετίζεται με βραχυπρόθεσμο επιτόκιο που ακολουθεί διαδικασία 

R{X,) = ρ0 + ρ] Xt, η αγοραία αξία οποιασδήποτε εταιρικής υποχρέωσης τη στιγμή 

t η οποία πληρώνει μια (J, - μετρήσιμη) τυχαία μεταβλητή V την στιγμή Τ θα 

είναι

με το διάνυσμα κατάστασης X να είναι affine jump-diffusion με συντελεστές 

(Κ-,Η-,1-,θ~) και η χαρακτηριστική συνάρτηση για την ουδέτερη στον κίνδυνο 

αποτίμηση να είναι χα = {Κ~ ,HQ ,1~ ,θ~ ,ρ). Με χρήση του equivalent martingale 

measure και σειράς μετασχηματισμών προκύπτει ότι η τιμή την στιγμή 0 για ένα 

δικαίωμα αγοράς με τιμή άσκησης c και λήξη Τ θα είναι

με G να υπολογίζεται από αντίστροφο μετασχηματισμό (επέκταση του αντίστροφου 

μετασχηματισμού τύπου Levy).

Επίσης μπορεί θεωρηθεί ότι X είναι affine jump-diffusion με συντελεστές 

(Κ,Η,Ι,Θ) κάτω από το πραγματικό (data-generating) μέτρο Ρ. Αν ξ είναι μια 

προσαρμοσμένη «state-price density» με την αγοραία αξία (την στιγμή t), η οποία 

πληρώνει μια Jt - μετρήσιμη μεταβλητή V την στιγμή Τ, να είναι της μορφής 

(Μξ(1))Ε{νξ(Τ) |./,). Τότε από την «state-price density» προκύπτει η τιμή του 

δικαιώματος

Η μεθοδολογία των Duffie, Pan και Singleton (2000) επιτρέπει 

μετασχηματισμούς για πολυδιάστατο affine jump-diffusion μοντέλο. Ενδεικτικά 

μπορούμε να θεωρήσουμε μετασχηματισμό «αλμάτων» της μορφής

όπου ο μέσος ρυθμός αφίξεων είναι λ = λγ + λυ + X και



7-Μοντέλα που εμπεριέχουν «άλματα» των τιμών 94

0' (c) = exp μc + — σ]ο2 , θυ(c) =---------- και θ' (c, ,c2) =
V 2 ) l-M„c

f \

1 Pc,yC2 PjMc,yC\

Με αυτό τον τρόπο εμπεριέχονται τρεις κατηγορίες αλμάτων :

• Άλματα της Υ - In S με συχνότητα άφιξης Xy και μέγεθος αλμάτων με

• Άλματα της μεταβλητότητας V με συχνότητα άφιξης λυ και μέγεθος 

αλμάτων με εκθετική κατανομή και μέσο μυ .

• Άλματα ταυτόχρονης συσχέτισης των Υ και V με συχνότητα άφιξης λ . Η 

οριακή κατανομή του μεγέθους των αλμάτων της V είναι εκθετική με μέσο μ. υ. Με

συνθήκη το μέγεθος του άλματος της V (έστω ζυ) το μέγεθος των αλμάτων της Υ 

κατανέμεται κανονικά με μέσο μι. ν + ρ; ζυ και διακύμανση σ] ν.

Οι Duffie, Pan και Singleton (2000) εξέτασαν εμπειρικά ένα μοντέλο 

στοχαστικής μεταβλητότητας δίχως άλματα (λ = 0), ένα μοντέλο με άλματα μόνο 

στις τιμές (λ' > 0 και λν = λα = 0 ) και ένα μοντέλο με ταυτόχρονα (συσχετισμένα) 

άλματα σε τιμές και μεταβλητότητα (λν >0 και λυ = λυ =0). Εξέτασαν πόσο καλά 

το κάθε μοντέλο «παρακολουθεί» το χαμόγελο μεταβλητότητας υπολογίζοντας το 

μέσο τετραγωνικό σφάλμα τιμών μοντέλου και πραγματικών (για δεδομένα μιας 

ημέρας). Παρατήρησαν ότι το μοντέλο που εμπεριέχει άλματα και στη 

μεταβλητότητα ξεπερνά το πρόβλημα της υψηλής μεταβλητότητας για την 

μεταβλητότητα όπως το παρατήρησαν οι Bakshi, Cao και Chen (1997) και γενικότερα 

ταιριάζει καλύτερα στην κλίση του «χαμόγελου». Επίσης παρατήρησαν ότι η 

εισαγωγή αλμάτων στη μεταβλητότητα σε κάθε μοντέλο στοχαστικής 

μεταβλητότητας μειώνει το βαθμό υπερτίμησης των εκτός χρηματικού ισοδυνάμου 

δικαιωμάτων (για βραχυπρόθεσμη λήξη) ενώ στην περίπτωση που άλματα τιμών και 

μεταβλητότητας συσχετίζονται η απόδοση εξαρτάται από την συσχέτιση. Οι Duffie, 

Pan και Singleton (2000) άφησαν πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι ένα μοντέλο 

πολλαπλών παραγόντων μεταβλητότητας να έχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

κανονική κατανομή με μέσο μ και διακύμανση σ :.
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7.9 Συμπεράσματα

Η ύπαρξη και μόνο των αλμάτων στην αγορά θα λέγαμε ότι επιβάλει την 

εισαγωγή τους στην διαδικασία που περιγράφει την κίνηση των μετοχών και στην 

αναζήτηση της ορθής αποτίμησης των δικαιωμάτων. Από τα συμπεράσματα των 

συγγραφέων των παραπάνω μοντέλων είναι εμφανές πως το ζητούμενο (η ορθή 

αποτίμηση των δικαιωμάτων, η πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών, η 

«παρακολούθηση» του χαμόγελου μεταβλητότητας, θέματα κυρτότητας - λοξότητας, 

η «ουσιαστική» τελικά αντιστάθμιση δέλτα) προσεγγίζεται αποτελεσματικότερα όταν 

κάνουμε λόγο για μοντέλα στοχαστικής μεταβλητότητας που εμπεριέχουν άλματα (με 

τη στοχαστική μεταβλητότητα να «περιγράφει» δικαιώματα μακράς λήξης, και τα 

άλματα δικαιώματα με σύντομη λήξη).

Φυσικά και πάλι τίθεται θέμα διάκρισης ανάμεσα στα μοντέλα. Ένα αρκετά 

σύνθετο μοντέλο είναι τελικά το πιο ικανοποιητικό; Για παράδειγμα το μοντέλο δύο 

παραγόντων του Bates (2000) δείχνει αρκετά αποτελεσματικό, όμως η «πρόβλεψη» 

αλμάτων είναι ρεαλιστική; Ο Bates (2000) έδειξε πως όχι. Με άλλα λόγια τα άλματα 

υπάρχουν, δεν φαίνεται όμως να συμβαίνουν όσο συχνά τα μοντέλα δηλώνουν.

Από την άλλη ο κίνδυνος που προέρχεται από τα άλματα είναι συστηματικός και 

οι εργασίες έδειξαν ότι θα πρέπει να ανταμείβεται (Pan (2002)). Όμως, καθώς η 

λοξότητα είναι και συνέπεια της αποστροφής του επενδυτή στον κίνδυνο το πριμ 

κινδύνου εξαρτάται τελικά και από την στάση του επενδυτή (risk-aversion) κάτι που 

περιπλέκει αρκετά τη σχέση.

Όσον αφορά την αντιστάθμιση αυτή καθαυτή η εξέταση των Bakshi, Cao και 

Chen (1997) μόνο προβληματισμό γεννά καθώς η «αποτελεσματικότερη» 

αντιστάθμιση δέλτα που προέρχεται από μοντέλα στοχαστικής μεταβλητότητας 

απαιτεί γνώση της διαδικασίας των μετοχών, των επιτοκίων, της μεταβλητότητας 

κοκ. (πόσο τέλεια μπορεί να είναι;). Ενώ τα άλματα δεν δείχνουν (τουλάχιστον με 

βάση αυτή την εργασία) να βελτιώνουν ουσιαστικά τα πράγματα.

Και επιπλέον τα σφάλματα τελικά δεν λείπουν, ενδεικτικά το χαμόγελο υπάρχει 

έστω και αν έχει εξομαλυνθεί αισθητά και τα δικαιώματα μέσης και μακράς λήξης σε 

ημέρες υψηλής μεταβλητότητας υποτιμούνται (έστω και λίγο). Φυσικά σε ακόμη πιο 

πολύπλοκα μοντέλα τα πράγματα βελτιώνονται περισσότερο. Οι Duffie, Pan και 

Singleton (2000) κάνουν λόγο για άλματα της μεταβλητότητας που διορθώνουν 

κάποια ακόμη μικροπροβλήματα, αλλά όχι εντελώς. Όλοι κάνουν λόγο για ακόμη 

καλύτερα αποτελέσματα με μοντέλα περισσοτέρων παραγόντων ακόμη πιο σύνθετα
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και λεπτομερή. Λογικό άλλωστε, αν σκεφτούμε θεμελιώδεις υποθέσεις που 

υπονοούνται όπως η ρευστότητα ή η ομοιότητα κινδύνων της τρέχουσας και της 

αγοράς παραγώγων.

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν ερωτήματα σχετικά με την ορθή εκτίμηση 

των παραμέτρων του κάθε μοντέλου (όπως εκφράστηκαν και στην 6.10) και φυσικά ο 

θεμελιώδης προβληματισμός. Δεν είναι η χρηστικότητα το σημαντικότερο ίσως 

κριτήριο για να επιλεχθεί το βέλτιστο μοντέλο; Με άλλα λόγια μπορούμε άφοβα να 

δεχθούμε την θέση των περισσοτέρων για καλύτερα αποτελέσματα με πιο πολύπλοκα 

μοντέλα. Υπάρχει όμως ουσιαστικό όφελος ή καταλήγουμε σε έναν ατέρμονο 

ανταγωνισμό, μάλλον άσκοπο για τους πραγματικά ενδιαφερομένους 

(διαπραγματευτές, επενδυτές);
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8. Αλλες προσεγγίσεις

8.1 Εισαγωγή

Όπως έχουμε αναφέρει από την αρχή της εργασίας υπάρχουν μια σειρά από 

προεκτάσεις του μοντέλου Black-Scholes που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τα 

προβλήματα ορθής αποτίμησης και αντιστάθμισης. Σκοπός αυτής της ενότητας είναι 

απλά να παρουσιάσει (ενδεικτικά και πάλι) με συνοπτικό τρόπο μερικές ακόμη 

προσεγγίσεις που αποτελούν είτε επέκταση των παραπάνω είτε μια εντελώς 

διαφορετική οπτική στο πρόβλημα.

Έτσι παρακάτω παρουσιάζεται μια προσέγγιση συγκερασμού αλμάτων και 

διακριτής μεταβλητότητας (Andersen και Andreasen (2000)), ένας συνδυασμός 

εκτίμησης κατανομής και εκτίμησης διαδικασίας (lognormal mixture), pure jump 

μοντέλα που δεν εμπεριέχουν κάποιο diffusion (διαδικασίες Levy), η 

«εκμετάλλευση» της αλλαγής numeraire και του equivalent martingale measure, 

προσεγγίσεις που «αξιοποιούν» το «ιστορικό» των τιμών (GARCH) (Duan (1995)), 

όπως και προσεγγίσεις με πρακτικό ενδιαφέρον (adaptive mesh model, GARCH).

8.2 Changes of numeraire

Ήδη σε κάποιες από τις παραπάνω εργασίες έγινε χρήση του equivalent 

martingale measure για την «προεξόφληση» μιας μελλοντικής ροής ενώ από την 

παράγραφο 2.3 όπου παρουσιάσαμε έννοιες όπως η στοχαστική διαδικασία μηδενικής 

τάσης (martingale) έγινε λόγος για τη σημασία του numeraire και της αλλαγής του, 

στην αποτίμηση των δικαιωμάτων. Εδώ θα εξετάσουμε στην πράξη μια 

βιβλιογραφική προσέγγιση που κάνει χρήση της αλλαγής numeraire τόσο για την 

αποτίμηση όσο και για την ορθή αντιστάθμιση των δικαιωμάτων.

Οι Geman, Karoui και Rochet (1995) απέδειξαν κάποιες ενδιαφέρουσες σχέσεις 

και αποτίμησαν δικαιώματα. Θεώρησαν αρχικά τον χώρο (Ω,Έ,/5) με Ω το σύνολο 

των διάφορων καταστάσεων (του «κόσμου») και F το σύνολο των διάφορων
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γεγονότων. Έτσι αν ω ένα «σημείο» του Ω, Ρ(Α), με A e F , είναι η πιθανότητα το 

επιλεγμένο «σημείο» να ανήκει στο σύνολο A .

Θεώρησαν ένα χαρτοφυλάκιο V(t) το οποίο περιέχει ποσότητες w, (t),..., wn (t)

II
των περιουσιακών στοιχείων 1,2,.,.,η και το οποίο είναι V(t) = Σμ;* (')£*(/)

1=1

V(/)>0 για κάθε /, με τις διαδικασίες (w1(/)),a0,...,(wn(/)),£0 να είναι adapted (οι 

ποσότητες δηλαδή είναι προσαρμοζόμενες στη διαθέσιμη πληροφόρηση της στιγμής 

/) και με το διάνυσμα (νν, (ιν„(ί)),£0 να είναι Ή στρατηγική του 

χαρτοφυλακίου. Οι Genian, Karoui και Rochet (1995) έδειξαν ότι το χαρτοφυλάκιο 

είναι αυτοχρηματοδοτούμενο εάν το διάνυσμα του στοχαστικού ολοκληρώματος

J y: wk(t)dSk(t) υπάρχει και dV(t) = wk (t)dSli (ί). Επιπλέον απέδειξαν

ότι το χαρτοφυλάκιο παραμένει αυτοχρηματοδοτούμενο με αλλαγή numeraire.

Επίσης μια εταιρική υποχρέωση (όπως μια ροή Η που θα συμβεί την στιγμή Τ) 

καλείται attainable (εφικτή) εφόσον υπάρχει αυτοχρηματοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο 

με «τερματική» αξία Η(Τ). Επιπλέον αν μια εταιρική υποχρέωση είναι attainable 

κάτω από συγκεκριμένο numeraire θα είναι και κάτω από οποιοδήποτε άλλο.

Η υπόθεση απαγόρευσης arbitrage όπως την όρισαν είναι ότι θεωρώντας ένα 

περιουσιακό στοιχείο η(ί) το οποίο δεν πληρώνει μέρισμα, π είναι η πιθανότητα 

(ισοδύναμη με την αρχική πιθανότητα Ρ) τέτοια ώστε για κάθε μετοχή Sk (χωρίς 

ενδιάμεσες πληρωμές) η τιμή της Sk ως προς την η (Sk(t)/η(ί)) είναι local- 

martingale σε σχέση με την π.

Αν Χ{Τ) numeraire το οποίο δεν πληρώνει μέρισμα, τέτοιο ώστε Χ(Τ) να 

είναι π - martingale, τότε υπάρχει probability measure Qx παραγωγήσιμο ως προς 

π

dQx_ F Χ{Τ) 
άπ τ Χ(0)η(Τ)

τέτοιο ώστε οι τιμές των μετοχών να είναι Qx - local martingale. Και εφόσον μια 

υποχρέωση Η έχει fair price (δηλαδή αξία ίση σε κάθε στιγμή με την προσδοκία της) 

υπό την (η,π) έχει και fair price κάτω από την (X,Qx) και το αντισταθμισμένο 

χαρτοφυλάκιο είναι το ίδιο.
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Σχετικά με την αλλαγή numeraire αν X και Υ δύο τυχαίες μετοχές, με όσα 

ισχύουν από τα παραπάνω η σχέση αλλαγής numeraire είναι:

Χ(0)Εϋχ [Y(T)<b\F,] = Υ(0)Εά [X(T)0\F,] (8.1)

όπου Φ είναι τυχαία χρηματοροή Fr -measurable.

Οι Geman, Karoui και Rochet (1995) αναφέρουν δυο χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αλλαγής numeraire (πρέπει να αναφερθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά 

που εμφανίζονται στη βιβλιογραφία). Αυτά είναι:

• Η χρήση του ενός λογαριασμού ως numeraire. Ορίζουμε ως β(ί ) την αξία την 

στιγμή t ενός κεφαλαίου που δημιουργήθηκε επενδύοντας μία χρηματική μονάδα την 

στιγμή 0 με στιγμιαίο επιτόκιο r(t) το οποίο ακολουθεί διαδικασία (η ),a0. Επιπλέον 

σχεδόν για κάθε ω, t —> rt (ω) θετικό και συνεχές η είναι μια Fr -measurable

διαδικασία στον (Ω,ί7 ,Ρ). Τότε β(ί) = exp | r(s)ds και η σχετική τιμή της μετοχής 

S(t) ως προς το numeraire β είναι η προεξοφλούμενη τιμή του, δηλαδή

S(t) = exp- I r(s)ds

κίνδυνο probability measure Q με

S(t) και probability measure Οβ είναι το ουδέτερο στον 

dQ
exp I r{s)ds .

dn n(T)

Η χρήση ενός ομολόγου χωρίς τοκομερίδια. Η διαδικασία της τιμής ενός

ομολόγου την στιγμή t με λήξη την Τ είναι B(t,T) = Ε( exp- J r(s)ds\F, με Ο

όπως

dQr

ορίστηκε 

β(0) 1
-exp-

αμεσως παραπανω και

dO β(Τ) 5(0,Τ) Β(Ο,Τ)

προθεσμιακή τιμή Fs(t) της μετοχής S με Fs(t) = E()

. Η σχετική τιμή S(t)/ είναι η

S(T) ,
. Δηλαδή η

Β(Τ,Τ) 1

προθεσμιακή τιμή μιας μετοχής που δεν πληρώνει μέρισμα μέχρι τη στιγμή Τ 

ισούται με την προσδοκία για την αξία της την στιγμή Τ υπό την forward risk-neutral 

probability.

Κάτω από την υπόθεση απαγόρευσης arbitrage και με υπόθεση ότι σχεδόν κάθε 

ω, / —» η (ω) θετικό και συνεχές και η είναι μια F, -measurable διαδικασία στον 

(Q.F,/5), ένα δικαίωμα αγοράς ευρωπαϊκού τύπου (το οποίο θεωρείται attainable)



8-Άλλες προσεγγίσεις 100

με λήξη την στιγμή Τ και τιμή άσκησης Κ (με όσα προκύπτουν από τα παραπάνω) 

θα έχει την στιγμή 0 τιμή

C(°) -Ε
5(0, Γ) ϋτ

s(T) κ
{Β(Τ,Τ) )

(8.2)

ή

C(0) = S(0)&,(A)- KB(0S)Qr(A) (8.3)

όπου A = {ω\S(T,ω) > ΚΒ(Τ,Τ)}.

Γενικότερα η τιμή ενός δικαιώματος που πληρώνει (εφόσον ασκηθεί) την στιγμή 

Τ ποσότητα (^ ZkXk {Τ))+, όπου λί,...λη πραγματικοί αριθμοί και Xt,...,Xn 

περιουσιακά στοιχεία που εμπεριέχουν κίνδυνο (και Χ] (Τ) = Κ ) θα έχει αξία

C(0) = ^kXk(0)QXt(A) (8.4) 
ι=ι

Επίσης ο Schroder (1999) χρησιμοποιώντας ως numeraire την τιμή ενός 

επανεπενδυόμενου περιουσιακού στοιχείου επέκτεινε τα παραπάνω και έδειξε ότι ένα 

call option για την αγορά μιας μονάδας ενός περιουσιακού στοιχείου (με την 

χρηματική αξία να ακολουθεί διαδικασία S) προς Κ, είναι το ίδιο με ένα put option 

για την πώληση Κ χρηματικών μονάδων (με τις μονάδες του περιουσιακού στοιχείου 

να ακολουθούν διαδικασία Κ/S) με αξία μια μονάδα περιουσιακού στοιχείου.

Θεωρώντας διαδικασία της τιμής ενός επανεπενδυόμενου περιουσιακού 

στοιχείου Υ και Υ, την ισορροπία τη στιγμή ί μιας επενδυτικής στρατηγικής αγοράς 

ενός εργαλείου και επανεπένδυσης όλων των μερισμάτων σε νέες μετοχές. Με R 

είναι το επανεπενδυόμενο βραχυπρόθεσμο επιτόκιο με αρχική επένδυση

R, = exp( | rsds) και r η διαδικασία που ακολουθεί το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο. 

Εφόσον π είναι η διαδικασία της state price density πΥ και π/? είναι Ρ -martingale. 

Ενώ Υ / R είναι Ο -martingale με dO / dP = nrRr . Δηλαδή σε μονάδες του numeraire 

R το Υ είναι martingale ως προς το ουδέτερο στον κίνδυνο probability measure Ο. 

Σύμφωνα με τους Genian, Karoui και Rochet (1995) (όπως αναφέρθηκε) μπορούμε 

να πάρουμε το ίδιο αποτέλεσμα αντικαθιστώντας το R με ένα άλλο 

αυτοχρηματοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο V με V0 = 1 (V / R είναι Ο -martingale). Τότε
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Y/V είναι Q -martingale με dQtdP = ktVt (ή ισοδύναμα dQtdQ = Vr /Rr).

Δηλαδή σε μονάδες του numeraire V το Υ είναι Ο -martingale.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν με την χρήση αλλαγής numeraire είναι 

γενικά και ισχύουν σε αγορές που δεν είναι πλήρης όπως επίσης και σε περιπτώσεις 

όπου οι τιμές ή οι μεταβλητές κατάστασης δεν ακολουθούν διαδικασία συνεχή ή 

Markov.

Βασική υπόθεση είναι η ύπαρξη ουδέτερου στον κίνδυνο measure. Να υπάρχει 

risk-neutral measure Q τέτοιο ώστε κάθε επανεπενδυόμενη διαδικασία τιμών που 

σχετίζεται με την επανεπενδυόμενη διαδικασία του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου είναι 

Q -martingale.

Γενικά θεωρώντας ότι το αυτοχρηματοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο που 

χρησιμοποιείται ως numeraire είναι η επανεπενδυόμενη διαδικασία τιμών με 

μερισματική απόδοση δ, η τιμή του numeraire χαρτοφυλακίου τη στιγμή / είναι

St exp( J dxds)/S0. To probability measure Ο για το νέο numeraire είναι

Q(A) = Ε0{\[Α) Ζτ) για κάθε A e F και Z είναι ο λόγος του νέου προς το παλιό

numeraire Zr = exp( ί (δχ - rs)d.s)(Sl /S0). Δηλαδή ισχύει dO/dO = Ζ, (γνωστή ως 

παράγωγος Radon-Nikodym).

Η συσχέτιση call και put με αλλαγή numeraire που προκύπτει είναι ότι για 

S, = KS0 / S, και Q όπως ορίστηκε παραπάνω, η τιμή ενός call option στην S είναι 

ίδια, μετά την αλλαγή numeraire, με την τιμή ενός put option στην S .

Eq

r rr ^
e " max[5’r - Κ,θ] = E0

( fr- 6sds
e max

o
'

vXf1o

K J J

Ο Schroder (1999) επιπλέον εξήγαγε την διαδικασία τιμών και μεταβλητών 

κατάστασης κάτω από αλλαγή numeraire και αντίστοιχη αλλαγή measure για την 

γενική περίπτωση diffusion και jump-diffusion.

Με W = [W' ]' ένα διάνυσμα d ανεξάρτητων κινήσεων Brown υπό το

ουδέτερο στον κίνδυνο measure Q. Η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου S και της 

μεταβλητής κατάστασης X = [X',...Xm]' ικανοποιούν τις
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— = (rt -dl)dt + a(S„Xl)dWl' (8.6)
A

dX, = μ(Χ, )dt + φ{Χ, )dWt (8.7)

(για λόγους ευκολίας η παράγωγος του S εξαρτάται μόνο από την παράγωγο του 

W'). Το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο r και μερισματική απόδοση δ, δίνονται από 

διαδικασίες της μορφής r = β(Χ,) και δ = κ(Χ,) με β και κ πραγματικές 

συναρτήσεις.

Η παράγωγος Radon-Nikodym dQ! dO έχει μοναδική λύση

[a(S„XS-ds+[cr(S„X\)dlV!

Θεωρούμε ένα d -μήκους διάνυσμα a = [1,0,...,0]'. Από το θεώρημα του Girsanov 

(ένα θεώρημα που παρουσιάζει το γενικό πλαίσιο μετασχηματισμού ενός probability

measure σε ένα άλλο ισοδύναμο) προκύπτει ότι η Wt = α | σ(Ξχ, Xs )ds - Wt είναι

d -διαστάσεων κίνηση Brown υπό την Ο με dQ/dQ = Zr. Θεωρώντας ότι 

S, = KS() / S, και από τα θεώρημα Girsanov και λήμμα του Ito προκύπτει ότι

= (δ, - η )dt + a(KS0 / S,, Xt )dW' με S0 = Κ (8.8)

dX, =MXl) + <f>(X,)a(KSQ/Sl,Xl)a]dt-</>(Xl)diVl (8.9)

Ανάλογη μετατροπή (που για λόγους συντομίας αλλά και αντιστοιχίας με τα 

προηγούμενα δεν παρουσιάζεται) μπορεί να εφαρμοσθεί και στην περίπποση μιας 

jump-diffusion.

Τα παραπάνω βρίσκουν πολλές εφαρμογές κάνοντας εφικτή την αποτίμηση 

διαφόρων option αλλά και την εξαγωγή κατανομών από άλλες γνωστές. Για 

παράδειγμα ο Schroder (1999) έδειξε ότι στην διαδικασία CEV η τιμή ενός 

αμερικανικού put προκύπτει από την τιμή ενός call ή ότι το μοντέλο του Heston 

μπορεί να τροποποιηθεί με αλλαγή του mean reversion της διαδικασίας της 

μεταβλητότητας και αντιστροφή του πρόσημου της συνδιακύμανσης αποδόσεων και 

μεταβλητότητας. Επιπλέον μοντέλα στοχαστικής μερισματικής απόδοσης 

προκύπτουν από μοντέλα στοχαστικών επιτοκίων και αντίστροφα, εφαρμογή του 

μοντέλου του Merton (1976) κοκ.
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Από την άλλη οι Geman, Karoui και Rochet (1995) έδειξαν ότι στη γενική 

περίπτωση όπου τα επιτόκια είναι στοχαστικά η ορθή αντιστάθμιση προέρχεται από 

την σχέση

C(0) = 5(0)N(d,) - 0(0, T)N(d2)

Θεωρώντας τα επιτόκια στοχαστικά η τεκμαρτή μεταβλητότητα είναι η 

υπονοούμενη μεταβλητότητα ενός προθεσμιακού συμβολαίου. Για αντιστάθμιση με 

χρήση της υποκείμενης αξίας και ομολόγων θα πρέπει να υποτεθεί ότι τόσο για την 

υποκείμενη αξία όσο και για το δίχως τοκομερίδια ομόλογο (με λήξη Τ) οι όποιες 

«διαταραχές» περιγράφονται από την ίδια κίνηση Brown. Δηλαδή κάτω από την 

ουδέτερη στον κίνδυνο πιθανότητα θα ακολουθούν διαδικασία

dS , .... dB1
— = rdt + a,dW και —— = rdt + a-,dW 
S B‘

απο οπού προκύπτει οτι

dB'
Br

= r σΊ

l y

. σ2 dS dt H—-— (8.10) 
σ, S

Κατ’ επέκταση η θέση short στην υποκείμενη αξία που θα πρέπει να έχει ένας 

επενδυτής για ορθή αντιστάθμιση δεν είναι N(d{) (το δέλτα που προκύπτει για 

δικαίωμα αγοράς ευρωπαϊκού τύπου χωρίς μέρισμα κάτω από τις υποθέσεις Black- 

Scholes) αλλά

dC σ, B(t,T) dC
---- + ^~ -- ------ (8.11)
dS σ, 5(/) dB

ή αλλιώς

Ν«χ)-Κ**Ι£>Ν«2) (8.12) 
σ, 5(0

Ο αριθμός δηλαδή των περιουσιακών στοιχείων που εμπεριέχουν κίνδυνο (μετοχές) 

στο αυτοχρηματοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο δεν είναι N(d]). Η αντιστάθμιση δέλτα 

εφόσον το επιτόκιο είναι στοχαστικό είναι ορθή μόνο εφόσον το αντισταθμισμένο 

χαρτοφυλάκιο συνεπάγεται όχι μόνο τις μετοχές (που εμπεριέχουν κίνδυνο) αλλά και 

το δίχως τοκομερίδια ομόλογο με λήξη την στιγμή Τ .
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8.3 Variance Gamma

Οι Madan, Carr και Chang (1998) παρουσίασαν ένα μοντέλο αποτίμησης των 

δικαιωμάτων το οποίο εμπεριέχει άλματα με εντελώς όμως διαφορετική προσέγγιση. 

Πρότειναν μια γενίκευση της διαδικασίας Brown σε μια διαδικασία που καλείται 

variance gamma (σε μια επέκταση και γενίκευση προηγούμενων εργασιών”0). Η 

διαδικασία αυτή δεν εμπεριέχει ως συστατικό κάποιο diffusion. Είναι μια διαδικασία 

που υπολογίζει την κίνηση Brown σε τυχαία μεταβολή χρονικών διαστημάτων που 

δίνεται από μια διαδικασία γάμμα. Κάθε μονάδα ημερολογιακού χρόνου 

αντιμετωπίζεται ως ένα διάστημα χρόνου με οικονομική σημασία και δίνεται από μια 

ανεξάρτητη τυχαία μεταβλητή που έχει συνάρτηση πυκνότητας γάμμα με μέσο την 

μονάδα και θετική διακύμανση. Είναι μια pure jump process που επεξηγεί την έντονη 

δραστηριότητα (αριθμό συναλλαγών, αριθμό μεταβολών των τιμών) επιτρέποντας 

την παρουσία άπειρων αλμάτων σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Θεωρούμε μια διαδικασία Brown με τάση θ και μεταβλητότητα σ

b(t;6,a) = θ t + oW(t)

όπου W(t) η στάνταρ διαδικασία Brown. Επιπλέον θεωρούμε την διαδικασία γάμμα 

γ{ί\μ,ν) με μέσο ρυθμό μ και ρυθμό διακύμανσης ν που είναι διαδικασία 

ανεξάρτητων «συστατικών» γάμμα σε διαδοχικά διαστήματα (t,t + h) με γνωστή 

συνάρτηση πυκνότητας fh(g) για την g = γ(ί + h; μ,ν) - γ(ί·, μ,ν) (η οποία δίνεται 

από την γάμμα συνάρτηση πυκνότητας με μέσο μίι και διακύμανση vh) και γνωστή 

χαρακτηριστική συνάρτηση για την γάμμα συνάρτηση πυκνότητας.

Η variance gamma διαδικασία Χ(/;σ,ν,θ) προσδιορίζεται σε όρους της 

κίνησης Brown με τάση ύ(ί;θ,σ), και της διαδικασίας γάμμα με μοναδιαίο μέσο 

ρυθμό γ{ί\Ι,ν), δηλαδή προσδιορίζεται υπολογίζοντας την κίνηση Brown με χρόνο 

που παράγεται από τη διαδικασία γάμμα.

Χ(ί;,σ,ν,θ) = b(y(t;\,v},9,a) (8.13)

Η variance gamma διαδικασία έχει τρεις παραμέτρους : την μεταβλητότητα σ της 

κίνησης Brown, τον ρυθμό μεταβολής ν της διακύμανσης του «γάμμα χρόνου» 

(χρόνου που παράγεται από τη διαδικασία γάμμα) και την τάση θ της τάσης της 

κίνησης Brown. Πέρα από την μεταβλητότητα σ, απεδείχθη ότι η θ ελέγχει την 

λοξότητα και η ν την κυρτότητα της κατανομής. 20

20 Βλ. παραπομπές στην εργασία τους.
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Η συνάρτηση πυκνότητας της variance gamma διαδικασίας μπορεί να βρεθεί 

ολοκληρώνοντας την υπό συνθήκη συνάρτηση πυκνότητας, με συνθήκη ότι η 

μεταβολή g είναι κανονική συνάρτηση πυκνότητας. Θα δίνεται έτσι από την σχέση :

/«->(')=J-
Π σ λ/2ng

expf (X-9g)2^S 6ΧΡ
2 a2g

g
V vj

vT
f Λ

(8.14)

(με Γ(x) η συνάρτηση γάμμα) και χαρακτηριστική συνάρτηση

,1/ν

Φχ(,)(«) = 1 — ΐθνιι + (σ2ν/2 )u‘
(8.15)

Η συμπεριφορά της διαδικασίας γάμμα μπορεί να εξηγηθεί με τη βοήθεια

προσομοίωσης η οποία μπορεί να περιγράφει με τη χρήση του μέτρου Levy 

μ2 exp

.21

k (x)dx =
ώΛ

\ ν J
νχ

dx για x > 0 και 0 οπουδήποτε αλλού.

Μέσω του μέτρου Levy μπορούμε να δούμε ότι η διαδικασία γάμμα έχει άπειρο 

αριθμό αφίξεων αλμάτων. Η διαδικασία είναι μια pure jump διαδικασία που μπορεί 

να προσεγγισθεί με μια σύνθετη διαδικασία Poisson. Σε όρους των τριών παραμέτρων 

(σ , θ, ν) το μέτρο Levy μπορεί να γραφεί

Mx)rfx=eXp(ft/CT;)exp

12+θ-

X dx (8.16)
V X

V /

Από την σχέση αυτή προκύπτει ότι όταν θ < 0 οι αρνητικές τιμές του x έχουν 

μεγαλύτερη σχετική πιθανότητα από τις θετικές. Αυξάνει δηλαδή η αρνητική 

λοξότητα. Επίσης μεγάλες τιμές του ν μειώνουν τον εκθετικό ρυθμό «φθοράς» του 

μέτρου Levy συμμετρικά γύρω από το μηδέν και αυξάνουν έτσι το ενδεχόμενο 

μεγάλων αλμάτων. Δηλαδή πιο παχιές ουρές και μεγαλύτερη κυρτότητα στην 

κατανομή.

Μια διαδικασία X {X )t 'θ < t < οο είναι διαδικασία Levy όταν η X έχει «συστατικά»

(increments) που εμφανίζουν στασιμότητα και είναι ανεξάρτητα από το παρελθόν και η X είναι 
συνεχής στην κατανομή (προφανώς η διαδικασία Poisson ή η κίνηση Brown είναι υποπεριπτώσεις). Αν

Ν (Λ) - Ν (Λ) είναι ο αριθμός των αλμάτων που η διαδικασία X 
t s s + ιι

■ X έχει σε ένα σύνολο Λ 
s

(με jV(A) να είναι διαδικασία Poisson), το μέτρο Levy θα είναι ν(Λ) £{Α(Λ)}
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Η ουδέτερη στον κίνδυνο variance gamma διαδικασία για την τιμή μιας μετοχής 

δίνεται από μια οικονομία ισορροπίας όπου για έναν επενδυτή η καμπύλη 

χρησιμότητας έχει σταθερή αποστροφή προς τον κίνδυνο (risk aversion) ζ και στην 

οποία η συμπεριφορά των λογαρίθμων των τιμών θα δίνεται από μια συμμετρική 

variance gamma διαδικασία (όπου ισχύει θ = 0) με μεταβλητότητα s και ρυθμό 

μεταβολής μεταβλητότητας ν. Η ουδέτερη στον κίνδυνο variance gamma διαδικασία 

έχει μέτρο Levy :

kχ (x)dx exp(-fo) 
ν I x I

exp dx (8.17)

θ σμε ζ =----- - (8.18) και s = . = (8.19)

flfi

Από τις ροπές της κατανομής αυτής μπορεί να φανεί η έμμεση επίδραση των 

παραμέτρων σε μεταβλητότητα, λοξότητα, κυρτότητα (ανάλογη με αυτή που 

περιγράψαμε παραπάνω).

Περνώντας τώρα στη συμπεριφορά των μετοχών, αυτή μπορεί να βρεθεί με την 

variance gamma διαδικασία να παίζει τον ρόλο της γεωμετρικής κίνησης Brown στο 

Black-Scholes μοντέλο. Στην διαδικασία όπου οι παράμετροι είναι στατιστικές (ο 

δείκτης S) δίνεται από την σχέση

S(t) = S(0)exp(mt + X(t\as,vs,6s) + cost), με ωΚΝ = — ln(l-0svs-aRvs 12) kui
V.v

m μέσο ρυθμό απόδοσης.

Στην ουδέτερη στον κίνδυνο διαδικασία όπου η μέση απόδοση είναι το επιτόκιο 

συνεχούς ανατοκισμού r η σχέση είναι

S{t) = S(0)exp(r/ + X(t\aRN,vRN,0RN) +coRNt) (8.20)

με ωΚΝ =----- ln(l - Θ,(Ν vRN - cr;2w vRN / 2) (RN ο δείκτης ότι οι παράμετροι είναι
VRN

ουδέτεροι στον κίνδυνο).

Η τιμή ενός ευρωπαϊκού τύπου δικαιώματος αγοράς όταν οι τιμές των μετοχών 

ακολουθούν την ουδέτερη στον κίνδυνο variance gamma (8.20) Θα δίνεται από την

σχέση
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,(α + Υ)

ν
c, ν

V

\

(8.21)

■V \ κ )
να

και a = ζδ, (ζ , s βλ. (8.18), (8.19) αντίστοιχα), Ψ συνάρτηση που προσδιορίζεται 

σε όρους της τροποποιημένης συνάρτησης Bessel δευτέρου είδους και της 

εκφυλισμένης υπεργεωμετρικής συνάρτησης δυο μεταβλητών.

Οι Madan, Carr και Chang (1998) εξέτασαν το variance gamma μοντέλο σε 

σχέση με το Black-Scholes και το συμμετρικό variance gamma μοντέλο (μια 

υποπερίπτωση για (9 = 0). Υπολόγισαν αρχικά τις παραμέτρους με τη μέθοδο της 

μέγιστης πιθανοφάνειας και απέρριψαν την μηδενική υπόθεση της ύπαρξης του 

μοντέλου Black-Scholes σε σχέση με τα άλλα δυο με χρήση κάποιων τεστ 

πιθανοφάνειας. Επιπλέον εξετάζοντας την ικανότητα αποτίμησης των δικαιωμάτων 

με την βοήθεια orthogonality tests παρατήρησαν ότι το variance gamma μοντέλο 

αποτιμά ικανοποιητικά. Με τη χρήση ανάλυσης της διακύμανσης των σφαλμάτων 

έδειξαν ότι τα σφάλματα του variance gamma μοντέλου δεν ακολουθούν κάποια 

«προκατάληψη» τόσο σε σχέση με τη λήξη όσο και σε σχέση με το βαθμό που το 

δικαίωμα είναι εντός ή εκτός χρηματικού ισοδυνάμου. Αυτό σημαίνει την ύπαρξη 

αρνητικής λοξότητας και μεγαλύτερης κυρτότητας και κατ' επέκταση «εξομάλυνση» 

σε μεγάλο βαθμό του χαμόγελου μεταβλητότητας.

8.4 Στοχαστική μεταβλητότητα για διαδικασίες Levy

To variance gamma μοντέλο που μόλις περιγράφηκε είναι μια υποκατηγορία 

pure jump μοντέλων τα οποία δεν εμπεριέχουν κάποιο diffusion. Η κατηγορία αυτή 

αφορά κινήσεις Brown οι οποίες «ρυθμίζονται» από ένα τυχαίο «ρολόι» που 

απεικονίζει οικονομική δραστηριότητα. Το «ρολόι» αυτό μπορεί να μοντελοποιηθεί 

ως μια pure jump αυξανόμενη διαδικασία. Απαγόρευση των αλμάτων θα οδηγούσε σε 

ένα διακριτό «ρολόι» (διακριτή οικονομική δραστηριότητα κάτι που απορρίπτεται). 

Αντίθετα δεν υπάρχει ανάλογος ισχυρισμός για χρήση diffusion στις τιμές. Αν και η 

χρήση των αλμάτων αφορά μεγάλες μεταβολές υπάρχουν pure jump μοντέλα τα
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οποία μπορούν να ενσωματώσουν και μικρές μεταβολές, με τη χρήση της 

συνάρτησης πυκνότητας Levy.

Στην κατηγορία αυτή (pure jump infinite activity Levy process) βρίσκουμε το 

normal inverse Gaussian μοντέλο (NIG), το συμμετρικό (όπως παρουσιάστηκε στην 

8.3) variance gamma (VG) μοντέλο και το ασύμμετρο του, καθώς και το μοντέλο των 

Carr, Genian, Madan, Yor (στο εξής CGMY που αποτελεί γενίκευση του variance 

gamma). Στη συνέχεια με βάση εργασία των Carr, Geman, Madan και Yor (2001) θα 

παρουσιάσουμε συνοπτικά αυτά τα μοντέλα και κυρίως μια επέκταση τους που 

ενσωματώνει στοχαστική και mean-reverting μεταβλητότητα.

Ο προσδιορισμός της πυκνότητας Levy διαχωρίζει τα pure jump μοντέλα και 

περιγράφει την κατά τόπους αβεβαιότητα των pure jump διαδικασιών. 

Ολοκληρώνοντας την για μια περιοχή δίνει τον ρυθμό αφίξεως του μεγέθους των 

αλμάτων στην περιοχή. Ενώ αν είναι ουδέτερη στον κίνδυνο ο ρυθμός άφιξης μπορεί 

να ερμηνευθεί ως η τιμή μιας υποχρέωσης που έχει θετικό payoff εφόσον άλμα 

συγκεκριμένου μεγέθους πραγματοποιηθεί. Τα μοντέλα που παρουσιάζονται εδώ 

απεικονίζουν συγκεκριμένες υποθέσεις σχετικά με τα άλματα. Έτσι οι μεταβολές 

προς τα κάτω έχουν ρυθμό άφιξης και τιμή ανεξάρτητες (συνήθως υψηλότερες) από 

τις μεταβολές προς τα πάνω και οι μεγάλες μεταβολές τιμών έχουν μικρότερη 

συχνότητα από τις μικρές.

Η normal inverse Gaussian (NIG) διαδικασία προκύπτει υποτάσσοντας 

(subordinating) την αριθμητική κίνηση Brown σε μια αντίστροφη Gauss διαδικασία. 

Η NIG διαδικασία θα έχει χαρακτηριστική συνάρτηση της μορφής

«Αναπτύσσοντας» την κίνηση Brown με τάση θ και μεταβλητότητα σ στον 

«χρόνο» αντίστροφης Gauss διαδικασίας προκύπτει η νέα διαδικασία

Με τη βοήθεια της χαρακτηριστικής συνάρτησης E[e'uXs"i{‘] ] και μετασχηματισμών

Φλ,λ; = (π,α,β,ίδ) = exp

ΧΝΐα{ί·σ,ν,θ) = ΘΤ; +σΨ(Τ,ν) (8.23)

Laplace προκύπτουν οι μεταβλητές β =
θ 2 V U~ „a =—-4—-, ο-σ και η NIG 

σ~ σ2 ’σ
διαδικασία

ΧΝκ;(ί;α,β,δ) = βδ (8.24)
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Ο ρυθμός αφίξεως των αλμάτων δίνεται από την συνάρτηση πυκνότητας Levy 

για αντίστροφο Gaussian χρόνο. Εφόσον ένα άλμα |χ| συμβεί στην χρονική 

μεταβολή, η κίνηση είναι Gauss με μέσο βδ2\χ\ και διακύμανση J2jx|. Η NIG Levy 

συνάρτηση πυκνότητας που προκύπτει είναι

2.
βχ

km-\x) = ^~5a
κ(Η)

(8.25)

όπου το πριμ για την κατεύθυνση του άλματος ελέγχεται από την β και το πριμ 

μεγέθους από την μορφή της συνάρτησης Κ, (για την Κα ισχύει ότι

Κα(Χ) =
λ λ" ( ( 2 Λή

X I Γ> X
- — / + —

UJ Jo
\ 1

ra-'dt).

Ο μοναδιαίου χρόνου λογάριθμος της χαρακτηριστική συνάρτηση σε όρους των 

παραμέτρων της μεταβαλλόμενης με το χρόνο κίνησης Brown είναι

(
ψΝΙ<3{ιι\σ,ν,θ) = σ

Γ&-2
θ in + ΙΓ

V
(8.26)

22Η variance gamma (VG) διαδικασία προκύπτει «αναπτύσσοντας» την κίνηση 

Brown με τάση θ και μεταβλητότητα σ στο «χρόνο» γάμμα.

Χνο(ί;σ,ν, θ) = θϋ; +oW(g;)( 8.27)

όπου G,” διαδικασία γάμμα με μέσο ρυθμό τάσης t και ρυθμό διακύμανσης vt.

Από την συνάρτηση πυκνότητας της κατανομής γάμμα και τον ανάλογο 

μετασχηματισμό Laplace μπορεί να βρεθεί η χαρακτηριστική συνάρτηση Ε[β",λ"Λη\. 

Η variance gamma διαδικασία μπορεί να εκφραστεί ως διαφορά δύο ανεξάρτητων 

διαδικασιών γάμμα με τη μια να περιγράφει τις ανόδους και την άλλη τις καθόδους. 

Με χρήση αυτού η συνάρτηση πυκνότητας Levy μπορεί να έχει τη μορφή

Cexp(Gx)

klr,(x) = <

x < 0

C exp(-ALx)
(8.28)

x > 0

22 Κάποια πράγματα αναφέρονται ξανά καθώς είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε την εργασία των 
Carr, Geman, Madan και Yor (2001) και τους συμβολισμούς τους για την επέκταση που παρουσιάζεται 
παρακάτω.
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όπου C = -, G = 
ν V

θ2ν2 σ2ν 
------+-------

θν_
2

(
και Μ =

η 2 2 \θ V σ~ν θν
+-------- + —

2 2

Η C ελέγχει την συνολική δραστηριότητα της διαδικασίας ενώ οι G και Μ 

ελέγχουν τον ρυθμό με τον οποίο ο ρυθμός αφίξεων φθίνει με το μέγεθος μεταβολής. 

Έτσι ο μέσος των G και Μ μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρο του πριμ μεγέθους και η 

διαφορά τους του πριμ διεύθυνσης. Μπορούμε επίσης να διαπιστώσουμε ότι η θ 

επηρεάζει την λοξότητα (και άρα το πριμ διεύθυνσης) και η ν την κυρτότητα.

Ο μοναδιαίου χρόνου λογάριθμος της χαρακτηριστικής συνάρτησης με την 

παραπάνω παραμετροποίηση του μέτρου Levy είναι

y/w(w;C,G,M) = Clog
GM

GM + (Μ - G)iu + u2
(8.29)

Μια διαδικασία Poisson έχει πεπερασμένη «δραστηριότητα» και πεπερασμένη 

μεταβολή των τυχαίων μονοπατιών. Η NIG έχει άπειρη δραστηριότητα και 

μεταβολές, ενώ η VG έχει πεπερασμένες μεταβολές αλλά άπειρη δραστηριότητα. Για 

να καλύψουν όλα τα ενδεχόμενα οι Carr, Gernan, Madan και Yor πρότειναν ένα 

μοντέλο (CGMY) επέκταση του VG όπου ενσωματώνεται η παράμετρος Υ. Για 

χαμηλές τιμές της Υ η πυκνότητα Levy ολοκληρώνεται σε πεπερασμένη αξία 

«υποχωρώντας» σε μια διαδικασία πεπερασμένης δραστηριότητας. Παράλληλα τότε

το ολοκλήρωμα του |χ| επί την πυκνότητα Levy είναι πεπερασμένο και έτσι η

διαδικασία είναι πεπερασμένης μεταβολής, όπως στην διαδικασία Poisson. Για 

υψηλότερες τιμές του Υ η διαδικασία έχει άπειρη δραστηριότητα και πεπερασμένη 

μεταβολή (όπως στη VG). Για ακόμη μεγαλύτερες τιμές Υ προκύπτει άπειρη 

δραστηριότητα και μεταβολή (όπως στη NIG). Η μορφή της Levy πυκνότητας είναι

Cexp(Gx)

ΚθΜΥ Μ = ’
(-χ)1+κ

C exp(-Mx)

x < 0
(8.30)

xJ+Y x > 0

Ο μοναδιαίου χρόνου λογάριθμος της χαρακτηριστικής συνάρτησης είναι

<?ccM,(u-.Cr,G,M,YrJ„C)

= C,(r(-Κ„)((Λ/-/»)’''·-Mr‘j+CrhY,)((G + ,u)r· -G'·))(ΜΙ’
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όπου Γ(■) η συνάρτηση γάμμα, Cρ και Υρ παράμετροι για χ > 0, Cn και Υη 

παράμετροι για χ < 0 και ζ ο λόγος C,, προς C .

Τα τρία παραπάνω μοντέλα (NIG, VG, CGMY) αν και είναι ικανοποιητικά για 

την αποτίμηση σε σχέση με την τιμή άσκησης, εμφανίζουν κάποια προβλήματα σε 

σχέση με το χρόνο λήξης. Οι ομογενείς αυτές Levy διαδικασίες επιβάλουν κάποιες 

συνθήκες όσο αφορά τη «διαχρονική» συμπεριφορά της ουδέτερης στον κίνδυνο 

διακύμανσης, λοξότητας και κυρτότητας. Συγκεκριμένα ο ρυθμός διακύμανσης να 

είναι σταθερός στην περίοδο που θεωρούμε, η λοξότητα αντίστροφος ανάλογη με την 

τετραγωνική ρίζα της περιόδου και η κυρτότητα αντίστροφος ανάλογη με την 

περίοδο. Από την άλλη όμως, εμπειρικά δεδομένα που δείχνουν αύξηση των ροπών 

με την περίοδο, η συμπεριφορά των επενδυτών, και το ενδεχόμενο κάποιου πριμ 

επιβάλουν τροποποίηση στη συμπεριφορά των Levy διαδικασιών. Για να επιτευχθεί 

αυτό οι Carr, Geman, Madan και Yor (2001) «ρύθμισαν» (subordinating) τις τρεις 

ομογενείς Levy διαδικασίες στο «ρολόι» στοχαστικής μεταβλητότητας.

Συνδέοντας τις τυχαίες μεταβολές της μεταβλητότητας με τυχαίες μεταβολές 

στο χρόνο ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής χρόνου πρέπει να είναι θετικός αν το «νέο 

ρολόι» θα αυξάνει και mean-reverting αν οι μεταβολές πρόκειται να συνεχίζουν.

Θεώρησαν διαδικασία y(t) για την οποία dy = κ(η - y)dt + λ-JydW , με fV(/) 

κίνηση Brown, η η μακροπρόθεσμη τάση της χρονικής μεταβολής, κ ο ρυθμός 

επαναφοράς στο μέσο, ενώ λ ελέγχει τη μεταβλητότητα της χρονικής μεταβολής. 

Καθώς η y(t) είναι ο στιγμιαίος ρυθμός χρονικής μεταβολής το νέο «ρολόι» θα είναι 

το ολοκλήρωμα

(με γνωστή χαρακτηριστική συνάρτηση).

Αν Χ(ί) είναι μια διαδικασία Levy η χαρακτηριστική της συνάρτηση είναι της 

μορφής

Θεωρούμε ότι πυκνότητα Levy υπάρχει και είναι k(x). Ο λογάριθμος της 

χαρακτηριστικής συνάρτησης στη μονάδα χρόνου ψχ (ιι) συνδέεται με την k(x)

E[exp(iuX (t))] = exp{ίψχ(μ)) (8.33)

μεσω της
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ψx(u) = (e'“x - \)k(x)clx (8.34)

(ήδη αναφέρθηκε η μορφή της ψχ(ιι) για τις τρεις κατηγορίες μοντέλων που 

εξετάζουμε, σχέσεις (8,26), (8.29) και (8.31)).

Μια stochastic volatility Levy process ορίζεται ως

Z{t) = Χ(Υ(/)) (8.35)

«ρυθμίζοντας» την X με την Υ (και Υ ανεξάρτητη της X). Η χαρακτηριστική 

συνάρτηση για αυτές τις διαδικασίες είναι

E[exp(iuZ(t))] = Ε[&χρ{Υ{ί)ψχ (μ))] = φ(-ΐψχ (μ),t,y(0);κ,η,λ) (8.36) 

από όπου μπορεί άμεσα να εξαχθεί η χαρακτηριστική συνάρτηση για την stochastic 

volatility Levy process της καθεμιάς από τις κατηγορίες μοντέλων που αναφέραμε (τα 

νέα μοντέλα που προκύπτουν, ακολουθώντας τους συγγραφείς είναι NIGSV, VGSV, 

CGMYSV).

Για την διαδικασία των τιμών ακολουθήθηκαν δύο προσεγγίσεις. Η μία 

χρησιμοποιεί την συνήθη εκθετική συνάρτηση (που απαγορεύει arbitrage με βάση την 

τιμή της μετοχής) και η δεύτερη την στοχαστική εκθετική . Υπό την προσέγγιση της 

συνήθους εκθετικής συνάρτησης η ουδέτερη στον κίνδυνο διαδικασία των τιμών 

δίνεται με mean correcting την εκθετική stochastic volatility Levy process. Η τιμή της 

μετοχής την στιγμή t θα είναι

S(t) = 5(0)
exp((r -g)t + Z{t)) 

£[expZ(/)]
(8.37)

(με r και q ρυθμός προεξόφλησης και μερισματική απόδοση αντίστοιχα) και η 

χαρακτηριστική συνάρτηση για τον λογάριθμο της τιμής της μετοχής την στιγμή I 

είναι (σχέση (8.38))

E[exp(iu log(5(i)))] = expOwOog^O) + (r - q)t)) x
0(-ii//x(u),t,y( 0);κ,η,λ)

-ίψ x{-i),t,y{Q)\K,q,X)'u 

Από όπου προκύπτουν και πάλι άμεσα οι επεκτάσεις των παραπάνω stochastic 

volatility Levy processes για τον λογάριθμο της τιμής της μετοχής (ακολουθώντας 

των συμβολισμό των συγγραφέων NIGSA, VGSA, CGMYSA).

Για να εξετάσουν το μοντέλο οι Carr, Geman, Madan και Yor (2001) 

χρησιμοποίησαν δεδομένα δικαιωμάτων εκτός χρηματικού ισοδυνάμου του S&P500
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κατά το 2000 (ανά δεκαπέντε ημέρες) καν αντίστοιχες τιμές 20 μετοχών. Στην 

συνέχεια για κάθε μοντέλο και κάθε υποκείμενη αξία κατασκεύασαν την τιμή του 

δικαιώματος χρησιμοποιώντας fast Fourier μετασχηματισμό αντιστρέφοντας τον 

γενικευμένο μετασχηματισμό Fourier της τιμής του δικαιώματος αγοράς. Αν C(kj)

τιμή του call με τιμή άσκησης exp(k) και λήξη Ο για α σταθερά τέτοια ώστε η αν 

ροπή της μετοχής να υπάρχει, ισχύει

όπου C(u,t) η χαρακτηριστική συνάρτηση του λογαρίθμου της τιμής της μετοχής. Η 

τιμή του call προκύπτει πραγματοποιώντας την fast Fourier transformation 

ολοκλήρωση

Η μέθοδος επιτρέπει την εύκολη εξέταση των μοντέλων αφού απαιτεί κάθε 

φορά απλώς την αλλαγή της χαρακτηριστικής συνάρτησης. Οι παράμετροι 

εκτμιήθηκαν ελαχιστοποιώντας την τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγωνικού 

σφάλματος μεταξύ της τιμής μοντέλου και αγοράς.

Εξετάζοντας την μηνιαία (μια ημέρα από κάθε μήνα) αποτελεσματικότητα των 

μοντέλων διαπιστώθηκε ότι και τα τρία SA μοντέλα «ταίριαζαν» ικανοποιητικά σε 

εύρος τιμών και λήξεων με τα δεδομένα, εμφάνισαν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά 

(π.χ. σημαντική αρνητική λοξότητα) ενώ το CGMYSA εμφάνισε το μικρότερο 

σφάλμα και την μεγαλύτερη σταθερότητα παραμέτρων σε βάθος χρόνου. Όσο αφορά 

τα απόλυτα σφάλματα ανά ημέρα αυτά αυξάνουν στη βραχυπρόθεσμη λήξη για 

δικαιώματα που βρίσκονται σημαντικά εκτός χρηματικού ισοδυνάμου με το 

CGMYSA να εμφανίζει και πάλι τα μικρότερα (αφήνεται όμως ανοιχτό το περιθώριο 

βελτίωσης). Πάντως τα λιγότερων διαστάσεων μοντέλα NIGSA και VGSA είναι πιο 

γρήγορα (faster calibration). Οι Carr, Geman, Madan και Yor (2001) συνέκριναν τα 

αποτελέσματα και τα βρήκαν αντίστοιχα με αυτά μοντέλων που ενσωματώνουν 

άλματα και στοχαστική μεταβλητότητα (π.χ. Duffie, Pan και Singleton (2000)). 

Θεωρώντας όμως ότι οι μικρές μεταβολές μπορούν να περιγραφούν από μια infinite 

activity pure jump διαδικασία, τα μοντέλα που περιγράφηκαν εδώ επιτρέπουν την 

μείωση των παραμέτρων που απαιτούνται για ακριβή αποτίμηση και αντιστάθμιση. 23

23 Εδώ θα ακολουθήσουμε την πρώτη με τον συλλογισμό ότι έδωσε τελικά καλύτερα αποτελέσματα.

y(uj)= Γ eiukeakC(k,t)dk =J—00 a +a-u +iyAa + \)u
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8.5 Άλματα και συνάρτηση διακριτής μεταβλητότητας

Στην παράγραφο 5.5 παρουσιάσαμε την κατηγορία των implied (ή deterministic) 

volatility function μοντέλων. Είναι προφανές πως από εκείνα τα μοντέλα έως σήμερα 

μια σειρά από προεκτάσεις αλλά και βελτιώσεις έχουν προταθεί από διάφορους 

συγγραφείς. Από την άλλη τα μοντέλα αυτά εμφανίζουν και μια σειρά από 

μειονεκτήματα (όπως η υπόθεση για πληρότητα της αγοράς κλπ.) και διάφορες 

εργασίες εστιάζουν σε αυτά. Επιπλέον όπως αναφέρθηκε (βλ. παράγραφο 7.9) τα 

μοντέλα στοχαστικής μεταβλητότητας που εμπεριέχουν άλματα δείχνουν 

περισσότερο «λογικά» για τις τιμές των μετοχών αλλά μπορούν να γίνουν εξαιρετικά 

δύσχρηστα στην πράξη (αριθμητική επίλυση, calibration). Οι Andersen και 

Andreasen (2000) παρουσίασαν μια προσπάθεια αξιοποίησης των πιο ωφέλιμων 

χαρακτηριστικών των δύο αυτών προσεγγίσεων. Πρότειναν ένα μοντέλο όπου η 

διαδικασία των τιμών θα είναι jump-diffusion αλλά το diffusion μεταβλητότητας θα 

είναι της μορφής deterministic volatility function.

Θεώρησαν ότι η τιμή της μετοχής S επηρεάζεται από δυο πηγές αβεβαιότητας, 

κίνηση Brown W(t) και διαδικασία Poisson π(ί) με διακριτό μέσο αριθμό αφίξεων 

λ(ί) και ακολουθεί μορφή

dS(t)/S(t-) = (r(t) - q(t) - X(t)m(t))dt + a(t,S(t-))dW(t) + (J(t) -\)d?r(t) (8.41) 

με {./(Ο},>o μια σειρά θετικών, ανεξάρτητων, στοχαστικών μεταβλητών με 

εξαρτώμενη από το χρόνο συνάρτηση πυκνότητας ζ(·;ί), σ είναι local volatility 

function, m διακριτή συνάρτηση m(t) = E[J(t) -1], r, q διακριτό δίχως κίνδυνο 

επιτόκιο και μερισματική απόδοση αντίστοιχα. Με t - το όριο t - |f| με |f| -4- 0 .

Υπό την (8.41) η διαδρομή της μετοχής εξαρτάται από την κίνηση Brown με 

μεταβλητότητα εξαρτώμενη από μεταβλητές κατάστασης και από τυχαία άλματα 

τυχαίου μεγέθους S(J -1). Κάθε ευρωπαϊκού τύπου υποχρέωση στην S θα έχει τιμή 

F = F(t.S(t)) που θα ικανοποιεί την (backward) διαφορική εξίσωση (partial integro- 

differential equation) :

r)F r)F 1 r)~ F
— + (r(0 - q{t) - X(t)m(t))S-J2(t,S)S2 — + X(t)E[AF] - r{t)F (8.42) 
ot dS 2 dS

E[AF(t,S)] = E[F(t,J(t)S)]~ F(t,S) = ^ F(t,SzX(z;t)dz - F(t,S) (8.43)
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Η τιμή ενός ευρωπαϊκού τύπου δικαιώματος αγοράς C(t,S;T,K) (εφόσον η S 

ακολουθεί την διαδικασία που περιγράφηκε) θα ικανοποιεί την (forward) διαφορική 

εξίσωση. Δηλαδή θα είναι:

- — + (q{T) - r(T) + λ(Τ)τη(Τ))Κ — + -σ2 (7\ Κ)Κ2 ~
3ΤΧ ' δΚ 2 δΚ2 (8-44)

+ A'(T)E'[A'C] = q(T)C

με οριακές συνθήκες C(t,S(t);t,K) = (S(t) - Κ)+ και λ\Τ) = (1 + ηι(Τ))λ{Τ), 

E'[A'C(t,S-„T,Κ)] = (1 + m(T)y' E[J(T)C(t,S;T,K/J(T))] -C(t,S;T,K)

= J"C(t,s-,Τ,Κ/Ζ)ζ\ζ·T)dz - C(t,s-,τ,κ)
και

επίσης ζ\ζ;Τ) = ------- -—ζ(ζ·,Τ).
1 + m(T)

Για να πετύχουν το απαιτούμενο calibration οι Andersen και Andreasen (2000) 

επέλεξαν να παραμετροποιήσουν την διαδικασία των αλμάτων και να 

χρησιμοποιήσουν την τεκμαρτή local volatility function. Εξέτασαν ειδικά την 

περίπτωση όπου τα άλματα θεωρείται ότι ακολουθούν διαδικασία όπως περιγράφηκε 

από τον Merton (1976) όπου ο μέσος ρυθμός αφίξεων είναι σταθερός και In./

κατανέμεται κανονικά με σταθερό μέσο μ και διακύμανση γ1 έτσι ώστε 

E[J{t)] = exp(// + γ212). Τότε θεωρώντας x(u) = S(u)/F(t,u), u>t με

F(t,u) = S(t)exp I [r(r) - q(z)\iT είναι η forward τιμή της S την στιγμή t για 

παράδοση την στιγμή u . Ισχύει ότι

c(i, S(t);T Κ) JrW* = Ε' [(χ(Γ) _^)+]Ξ ψ(/; k) με k^KIF(tJ) (8.45) 
F(t,T)

και η forward partial integro-differential equation για κανονικά λογαριθμικά άλματα 

γίνεται:

+

δΨ
~δΤ

λ

Λ. δΨ 1 2,_ 7λ,2 52Ψ + (λ - λμ-— + — s (T,k)k —y 
dk 2 dk

Ψ(ί; Γ, ke~^y z )φ{ζ - γ)άζ - ψ) = 0
(8.46)

με λ' = λβμ+°,2)/ , φ συνάρτηση πυκνότητας κανονικής κατανομής (Gauss) και 

s(u,x(u)) = a(u,S(u)). Γνωρίζοντας την συνάρτηση C(t,S',T,K) για κάθε λήξη και 

τιμή άσκησης, από τις (8.45) και (8.46) μπορεί να εξαχθεί η local volatility

συνάρτηση σ.
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Καθώς δεν υπάρχει τιμή δικαιωμάτων για οποιαδήποτε λήξη και τιμή άσκησης 

μετέτρεψαν την (8.46) σε μια εξίσωση των τεκμαρτών μεταβλητοτήτων (αντί για 

τιμών δικαιωμάτων) και χρησιμοποίησαν επαγωγικές μεθόδους για τον υπολογισμό 

τιμών σε κάθε περίπτωση. Εφόσον η s(u,x(u)) = s είναι σταθερή (ειδική περίπτωση) 

η μετατροπή προκύπτει από τον Merton (1976) ενώ σε άλλη περίπτωση 

χρησιμοποιείται η (8.45) και μέσω της Ψ(ί;7\ Κ) που παρατηρείται στην αγορά 

προσδιορίζεται η κατά Merton τεκμαρτή μεταβλητότητα. Στη συνέχεια η local 

volatility s(T,k) μπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση της κατά Merton τεκμαρτής 

μεταβλητότητας s(T,k) με τη χρήση μεθόδων διακριτού μετασχηματισμού Fourier.

Οι Andersen και Andreasen (2000) εφάρμοσαν την παραπάνω τεχνική στον 

S&P500. Για την εκτίμηση των παραμέτρων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ελάχιστου 

τετραγώνου ανάμεσα στη μετατροπή του μοντέλου του Merton (εξίσωση 

μεταβλητοτήτων) και στην μέση τεκμαρτή Black-Scholes μεταβλητότητα. Τόσο η 

εκτίμηση του μεγέθους του άλματος όσο και της «συχνότητας» είναι υψηλότερες από 

αυτές που θα προέρχονταν με τη χρήση χρονοσειράς. Κάτι που αποτελεί ένδειξη της 

ύπαρξης, στις παραμέτρους των αλμάτων, αποστροφής προς τον κίνδυνο (risk- 

aversion). Οι παράμετροι αυτοί πάντως εκτιμούνται με την ουδέτερη στον κίνδυνο 

πιθανότητα και όχι με την «ιστορική». Οι Andersen και Andreasen (2000) έδειξαν 

την σύνδεση των δύο probability measure σε σχέση με τη συνάρτηση χρησιμότητας 

του επενδυτή και δικαιολόγησαν τις σχετικά υψηλές τιμές των παραμέτρων. Τελικά η 

επιφάνεια μεταβλητότητας (local volatility) που προκύπτει με την παραπάνω μέθοδο 

«παρακολουθεί» ικανοποιητικά τις τιμές (το χαμόγελο παρουσιάζει την επιθυμητή 

κλίση και εμφανίζει στασιμότητα προς το χρόνο) βελτιώνοντας κατά πολύ την 

αντίστοιχη που προκύπτει με μια απλή deterministic volatility function.

Όσο αφορά την αντιστάθμιση δέλτα η ύπαρξη αλμάτων δεν επιτρέπει την πλήρη 

εξάλειψη του κινδύνου με χρήση απλά του υποκείμενου μέσου. Παρόλα αυτά, κάτιο 

από τη συγκεκριμένη jump-diffusion που θεώρησαν οι Andersen και Andreasen 

(2000) η «εισαγωγή» θέσης ακόμη και σε ένα δικαίωμα αγοράς, εξαλείφει μεγάλο 

μέρος του κινδύνου που προέρχεται από τα άλματα (προφανώς περισσότερα 

δικαιώματα οδηγούν σε μεγαλύτερη εξάλειψη κινδύνου).

Για να αποτιμήσουν δικαιώματα που ικανοποιούν την (8.42) χρησιμοποίησαν 

αριθμητικές μεθόδους. Μετά από λογαριθμικούς μετασχηματισμούς η (8.42) μπορεί

να γράφει ως
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0 =
dF_
dt

d 1 2 d2
— ν + ci----- 1— b ——

dx 2 dx"
F + /if ς(ί.χ - y)F(t,y)dy - XF (8.47)

J-co

όπου ς(ί, ■) συνάρτηση πυκνότητας, r = r(t), a = a(t,x), b = b(t,x), λ - λ{ί) η 

οποία με τη σειρά της μπορεί να μετασχηματιστεί στην αριθμητικά επιλύσιμη μορφή 

[\/At-0rD-9,X(-l + g')]F(t) =
(8.48)

[\/Αί + (1-θί:)Ό + (1-θ, μ(-1 + ς*)]F(/ + Δ/)

δ 2 δ2
όπου με αστερίσκο ( * ) είναι convolution operator, D = -r + a----hb2—- και

dx dx"

θ(. ,θ, e [0,1] σταθερές. Η μέθοδος που οι Andersen και Andreasen (2000) πρότειναν 

είναι μια fast Fourier transformation - alternating directions implicit μέθοδος όπου 

κάθε βήμα χωρίζεται σε δυο μισά στο καθένα από τα οποία οι θ( και θ, παίρνουν 

εναλλάξ την τιμή 0 και 1. Για δικαιώματα που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 

διαδρομή των τιμών χρησιμοποιήθηκε προσομοίωση Monte Carlo. Τελικά το μοντέλο 

«δίνει» χαμόγελο που παρουσιάζει σταθερότητα στη λοξότητα και αποτιμά ορθότερα 

δικαιώματα (πέραν του ευρωπαϊκού για το οποίο η τιμή είναι περίπου η ίδια) σε 

σχέση με το απλό μοντέλο της deterministic volatility function. Σε γενικές γραμμές 

συνδυάζει την κλίση της λοξότητας της μεταβλητότητας των βραχυπρόθεσμων 

δικαιωμάτων (jumps) με το ακριβές «ταίριασμα» (calibration) στις τιμές 

(deterministic volatility function). Τα «ωφέλιμα» δηλαδή χαρακτηριστικά των δύο 

προσεγγίσεων.

8.6 Lognormal mixture

Οι Brigo και Mercurio (2002) πρότειναν δυο μοντέλα για τις τιμές (και κατ' 

επέκταση αποτίμησης) προσδιορίζοντας την διαδικασία που ακολουθούν οι τιμές της 

υποκείμενης αξίας υπό συγκεκριμένο forward measure. Βρίσκουν διαδικασίες τέτοιες 

που οδηγούν σε μια κατάλληλη στην πράξη (π.χ. calibration) ουδέτερη στον κίνδυνο 

κατανομή. Η προσέγγιση αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο ένας συνδυασμός 

προσεγγίσεων όπου θεωρείται μια παραμετρική, ουδέτερη στον κίνδυνο κατανομή 

από την οποία προσδιορίζονται οι παράμετροι για calibration (π.χ. Shimko (1993)) 

και προσεγγίσεων όπου θεωρείται συγκεκριμένη διαδικασία για τις τιμές η οποία 

ικανοποιεί χαρακτηριστικά όπως το χαμόγελο (π.χ. CEV). Καταλήγουν τελικά σε μια 

ομάδα «εύχρηστων» (συνεπή με την κατανομή που θεωρείται) μοντέλων για την
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διαδικασία των τιμών, με βάση την υπόθεση ότι η συνάρτηση πυκνότητας της 

υποκείμενης αξίας είναι ένα μίγμα γνωστών συναρτήσεων.

Στη γενική μορφή το diffusion προκύπτει θεωρώντας συγκεκριμένη κατανομή

για την υποκείμενη αξία S κάτω από συγκεκριμένο measure Q1 (όπου Τ η λήξη 

ενός δίχως τοκομερίδια ομολόγου Ρ(Ο,Τ) ενώ το measure είναι Τ -forward risk- 

adjusted). Με το συγκεκριμένο measure είναι

dS, = fjS'dt + )SldWl (8.49)

όπου μ σταθερά (προσδιορίζεται από το Ο), W μια Q1 -τυπική κίνηση Brown και 

σ local volatility τέτοια που να επιτρέπει μοναδική λύση στη στοχαστική διαφορική 

εξίσωση (με a2{t,y)yl < L(l + y2) και L θετική σταθερά).

Θεώρησαν Ν diffusion

dS[ = pS\dt + vi(t,S'l)dWl με i = l,...,N (8.50)

όπου Uj {t, y) πραγματικές συναρτήσεις που ικανοποιούν τις απαιτούμενες συνθήκες 

ώστε η (8.50) να έχει λύση (αντίστοιχα υ~ (/,y) < L, (1 + y1)). Στη συνέχεια για κάθε 

t θεωρείται η συνάρτηση πυκνότητας ρ' (·) της S't με

pi,(y) = d(QT{S; <y})/dy (8.51)

Το ζητούμενο για τους Brigo και Mercurio (2002) είναι να βρεθεί local volatility 

a(t,S,) τέτοια ώστε η Q1 συνάρτηση πυκνότητας (marginal density) της S να 

ικανοποιεί την

p,(y)=^-e‘{s, <n=ir,xer{s; <υ=ΣΛ/>;α) ^
dy μ dy μ

όπου λ, θετικές σταθερές (με / , λ; = 1). Με άλλα λόγια η marginal density της S 

είναι το σταθμισμένο άθροισμα γνωστών 7τυκνοτήτων από δεδομένες διαδικασίες.

Με τα παραπάνω για την ρ, καταλήγουν τελικά ότι η στοχαστική διαφορική

εξίσωση για την υποκείμενη αξία υπό το forward measure Ο1 θα είναι

dSt = jLiStdt +
Σ"μ,υ,!(ι,«>,'(«,)

Κ Σ„Ρ.5,ν;(·?,)
S,dWt (8.53)

Προκύπτει έτσι για την συγκεκριμένη διαδικασία (χρησιμοποιώντας και την (8.52)) 

ότι η τιμή ενός δικαιώματος ευρωπαϊκού τύπου με λήξη Τ και τιμή άσκησης Κ είναι
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Ο = Ρ(0,Τ)Ετ{[®(Sr -/f,0)+]} = fjX,P(0,T)f[co(y-K)]+p'r(y)dy =^λ,0, 8.54
/=1 /=1

με ω = 1 για call και ω = — 1 για put, Ε7 η προσδοκία υπό Q1 και Ο, η τιμή 

δικαιώματος για diffusion / (βλ. σχέση (8.50)). Ξεκινώντας δηλαδή από εύχρηστες 

συναρτήσεις πυκνότητας ρ', οδηγούνται σε σαφή αποτίμηση του δικαιώματος για 

την διαδικασία της S, αποφεύγοντας το πρόβλημα του να ξεκινήσουν από μια 

διαδικασία για την υποκείμενη αξία η οποία τελικά δεν θα «δίνει» μια αναλυτική 

λύση για το δικαίωμα.

Προχωρώντας ένα βήμα οι Brigo και Mercurio (2002) θεώρησαν ότι οι 

συναρτήσεις πυκνότητας /?'(·) είναι κανονικές λογαριθμικές (υ, (Λy) = σ, (/)y με σ,

διακριτή συνάρτηση του χρόνου). Η οριακή πυκνότητα (marginal density) της S' θα 

είναι

ρ;ω = yVt(t) 4ϊπ
exp

1
In—--/// +^F2(/)

2 '

>

L S0 2

(8.55)

με Vi (0 = J \y;{u)du

Οι Brigo και Mercurio έδειξαν πως με σ( συνεχές και με ε > 0 τέτοιο ώστε 

σι(ί) = σ0 >0 για κάθε / e [0,£■] μπορεί να προσδιορισθεί v(t,y) τέτοια ώστε η 

στοχαστική διαφορική εξίσωση

dS, = /.lSldt + v(t,S, )S,dWl (8.56)

να έχει λύση, με την οριακή συνάρτηση πυκνότητας να είναι μίγμα κανονικών 

λογαριθμικών

Ρ/ (Ρ) = ΣΛ,
Ι = \ yv,(t)jiπ

exp·
1

In -g—pt + ivfCt)
2

2 K2(t) l S0 2
(8.57)

ενώ ισχύει ότι v(t,y) = a0 για (t,y) = (0,S0) και ν2{t,y) = ^={\ί{ί,γ)σ;{t) για

m ^ Ν
(t,y)>(0,0) (με 2_,, Α,(ά^) = 1, δηλαδή η local volatility v(t,y) είναι

σταθμισμένος μέσος του τετραγώνου των βασικών μεταβλητοτήτων σ2 (/)).

Κατ’ επέκταση η τιμή ενός δικαιώματος ευρωπαϊκού τύπου με λήξη Τ και τιμή 

άσκησης Κ θα δίνεται από ένα συνδυασμό τιμών Black-Scholes
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Ο = ωΡ(0,Τ)Σλί
/=!

Ξ0βμΤΦ
ί 1η(50 / Κ) + (μ + (1 / 2)η] )Τ ^ύ)——-——
V η,,^ϊ

ΚΦ ω 1ιϊ(λ>0 / Κ) + (// - (1 / 2)7,2 )Τλ

Π, 4τ

(8.58)

όπου Φ αθροιστική συνάρτηση της κανονικής κατανομής, ω = 1 για call και ω = -1

για put και η, = V^T)/4τ . Ενώ οι τιμές των δικαιωμάτων που προέρχονται από την 

(8.58) μπορούν να οδηγήσουν (ανάλογα με τις παραμέτρους) σε διάφορες μορφές 

χαμόγελου της τεκμαρτής μεταβλητότητας (εδώ το «χαμόγελο» με την αυστηρή 

έννοια της μορφής του, δηλ. τεκμαρτή μεταβλητότητα χαμηλότερη κοντά στην 

προθεσμιακή τιμή).

Τα παραπάνω μπορούν να προεκταθούν θεωρώντας (μετατόπιση της αρχικής 

αλλά με την ίδια τάση)

Α, = Α0α βμΐ +S, (8.59)

με α σταθερή η οποία θα ακολουθεί διαδικασία

dAt = μΑ,ώ + ν(/,Λ, - A0ef‘‘ α)(Α, - Α0βμΙ a)dWt (8.60) 

με ν της μορφής που παρουσιάσθηκε παραπάνω.

Με Κ - A0efl1 α > 0, η τιμή ενός ευρωπαϊκού τύπου δικαιώματος θα είναι

Ο = ωΡ(0,Τ)Σλ,
ι=\

\βμτφ
ί 1η(Α0 / Κ) +(μ+ (\/2)η~)Τ^

CO----------------
η, V7

ΚΦ ω
1π(Α0!Κ) +(μ-{Μ2)η*)Τ

Π,

(8.61)

όπου Κ = Κ - Α0βμ1 α και Α(ι = Α0( 1 - α) (ενώ ω - 1 για call και ω = -1 για put).

Η παράμετρος α επηρεάζει τη μορφή της επιφάνειας μεταβλητότητας είτε 

μετατοπίζοντας την παράλληλα, είτε μετατοπίζοντας την τιμή άσκησης εκεί όπου η 

μεταβλητότητα ελαχιστοποιείται. Προκύπτουν έτσι διάφορες μορφές λοξότητας της 

επιφάνειας (μικρότερη τιμή άσκησης, μεγαλύτερη μεταβλητότητα).

Καθώς η marginal density που προκύπτει είναι ένας συνδυασμός κάποιων 

βασικών πυκνοτήτων και η τιμή του δικαιώματος αντίστοιχος συνδυασμός τιμών 

δικαιωμάτων ο συλλογισμός επεκτείνεται και κατά τον υπολογισμό του δέλτα. Έτσι 

από την (8.61) προκύπτει η τιμή του δέλτα
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χ λ,Ρ(ο, Τ)βμΊ [(1 - α)φ(</, (α0 (1 -α),Κ- aA0ef“ , Τ,μ,, η, (Γ)))- αΦ{ά2)] (8.62)

με ά^{β,Κ,Τ,μ,ν) =
\n{S/ Κ) +{μ ±V2 !2)Τ

ν4τ

(για a = Ο θα είναι ένας γραμμικός συνδυασμός Black-Scholes δέλτα).

Η δυνατότητα χρήσης θεωρητικά άπειρων παραμέτρων στο μοντέλο οδηγεί σε 

ακριβές calibration (προφανώς αν ο αριθμός αύξανε συνεχώς δεν θα αποφεύγονταν 

προβλήματα υπολογιστικού χρόνου και overfitting). Οι Brigo και Mercurio (2002) 

εξέτασαν το μοντέλο (8.59) σε δικαιώματα επιτοκίου (για μια ημέρα του 2000) και 

βρήκαν αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα ήδη από τη χρήση μίγματος δύο 

συναρτήσεων κανονικής λογαριθμικής πυκνότητας, αφήνοντας βέβαια ανοιχτό το 

ενδεχόμενο βελτίωσης με χρήση περισσοτέρων. Γενικά το μοντέλο επιτυγχάνει την 

εξαγωγή μιας ρητής διαδικασίας για την υποκείμενη αξία και το επιθυμητό 

calibration. Όσο αφορά το τελευταίο πάντως προβλήματα εντοπίζονται όταν η 

καμπύλη έχει μεγάλη κλίση και βραχυπρόθεσμη λήξη.

8.7 Adaptive mesh model

Ακόμιη και κάτω από τις υποθέσεις Black-Scholes για πολύ λίγα παράγωγα 

έχουμε μια closed-form λύση. Για τον λόγο αυτό κατά τον υπολογισμό τους 

χρησιμοποιούνται αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης. Μεταξύ αυτών από τις πλέον 

διαδεδομένες είναι η χρήση δέντρων (ή «πλεγμάτων»). Είχαμε ήδη δει για 

παράδειγμα τη χρήση δέντρων στον υπολογισμό της τεκμαρτής μεταβλητότητας. Εδώ 

θα επιστρέφουμε στην απλή μορφή δέντρων που αφορά αποτίμηση δικαιωμάτων και 

υπολογισμό του δέλτα. Ο κυρίως λόγος είναι η διαδεδομένη χρήση τους στην 

καθημερινή πραγματικότητα.

Στο απλό διωνυμικό δέντρο σε κάθε βήμα η τιμή μπορεί να ανέβει (με 

πιθανότητα ρ) ή να κατέβει (1 - ρ) και το payoff ενός δικαιώματος αναπαράγεται 

από ένα χαρτοφυλάκιο (με τη μετοχή και ένα δίχως κίνδυνο περιουσιακό στοιχείο). 

Φυσικά η μέθοδος αυτή συγκλίνει εξαιρετικά αργά στην πραγματική τιμή και 

απαιτούνται πάρα πολλά βήματα για ικανοποιητικά αποτελέσματα. Θεωρητικά 

εφόσον η ουδέτερη στον κίνδυνο αποτίμηση είναι εφικτή κάθε προσεγγιστική 

μέθοδος που βασίζεται σε μια κατανομή πιθανότητας που στο όριο συγκλίνει στην



8-Άλλες προσεγγίσεις 122

ουδέτερη στον κίνδυνο κατανομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση των 

δικαιωμάτων. Έτσι ένα τριωνυμικό δέντρο (ταχύτερο και πιο ακριβές) μπορεί να 

δώσει την τιμή ενός δικαιώματος (αν και δεν «αναπαράγει» το δικαίωμα) 

προεξοφλώντας το αναμενόμενο τελικό payoff, κάτω από την ουδέτερη στον κίνδυνο 

αποτίμηση, με το δίχως κίνδυνο επιτόκιο.

Ένα τριωνυμικό δέντρο είναι ισοδύναμο με την explicit finite difference

(πεπερασμένων διαφορών) αριθμητική μέθοδο. Θεωρώντας X* ξ lniS1) με X' να 

κατανέμεται κανονικά και να ακολουθεί διαδικασία dX* (/) = adt + adz όπου 

a=r-q-a2/2 (q μερισματική απόδοση, r δίχως κίνδυνο επιτόκιο). Σε κάθε 

βήμα η τιμή της υποκείμενης αξίας μπορεί να κινηθεί ανοδικά (με πιθανότητα pu), 

καθοδικά (ρ(Ι) ή θα μείνει στην μέση (/>„,). Θεωρούμε το χρονικό βήμα k. Αν το 

δικαίωμα λήγει την στιγμή Τ με Ν βήματα θα είναι k = Τ / Ν. Επίσης θεωρούμε το 

μέγεθος ανόδου ή καθόδου h της τιμής (με μηδενική μεταβολή στην μέση). Για να 

«λειτουργεί» το δέντρο θα πρέπει να ισχύουν κάποιοι λογικοί περιορισμοί. Για να 

ισούται η αναμενόμενη απόδοση με το δίχως κίνδυνο επιτόκιο θα πρέπει η 

αναμενόμενη λογαριθμική μεταβολή της τιμής ανά περίοδο να ισούται με ak , η 

τυπική απόκλιση να είναι συνεπής με την μεταβλητότητα της υποκείμενης αξίας και 

φυσικά το άθροισμα των πιθανοτήτων θα είναι μονάδα (περιορισμοί που οδηγούν σε 

σχέσεις για την τιμή των πιθανοτήτων και του μεγέθους μεταβολής). Η τιμή τελικά 

προκύπτει ξεκινώντας από τον τερματικό κόμβο (όπου payoff είναι γνωστό) και 

«γυρνώντας» προς τα πίσω. Έτσι σε ένα κόμβο την στιγμή / η τιμή ενός δικαιώματος 

θα είναι

C(X,t) = e~rk (ρ„ (X k)C(X + h,t + k) + Pm (h,k)C(X,t + k) + Pd (h, k)C(X -h,t + k)) 

με τις πιθανότητες να εξαρτώνται από τα h και k, ενώ r το δίχως κίνδυνο επιτόκιο.

Και τα δύο παραπάνω μοντέλα εμφανίζουν δυο ειδών σφάλματα τα οποία 

οδηγούν σε λάθη αποτίμησης. Το πρώτο «σφάλμα κατανομής» προκύπτει καθώς 

κατά μήκος του δέντρου το μοντέλο προσπαθεί να προσεγγίσει την κανονική 

λογαριθμική κατανομή με διακριτό τρόπο. Το δεύτερο «σφάλμα μη-γραμμικότητας» 

προκύπτει καθώς η τιμή του δικαιώματος δεν μεταβάλλεται αναλογικά με την 

μεταβολή της υποκείμενης αξίας μεταξύ δυο κόμβων. Τα σφάλματα αυτά 

«συμβαίνουν», για τα απλά δικαιώματα, στην λήξη στην «περιοχή» κοντά στην τιμή 

άσκησης. Τα σφάλματα είναι δυνατόν να εξομαλυνθούν χρησιμοποιώντας δέντρα με
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πολύ περισσότερα βήματα αλλά αυτό θα σήμαινε μεγάλο υπολογιστικό χρόνο 

αρκετός από τον οποίο θα ήταν χαμένος καθώς το πρόβλημα αφορά συγκεκριμένη 

περιοχή. Για να ξεπεράσουν το πρόβλημα οι Figlewski και Gao (1999) παρουσίασαν 

το adaptive mesh model (μια επέκταση του τριωνυμικού δέντρου).

Οι Figlewski και Gao (1999) για να ξεπεράσουν το πρόβλημα ενσωματώνουν 

ένα λεπτότερο πλέγμα στο αρχικό, στη περιοχή όπου εμφανίζονται τα σφάλματα 

(στην λήξη κοντά στην τιμή άσκησης). Θέτοντας βήμα τιμής hi2 και χρόνου k / 4 το 

λεπτό πλέγμα θα συνδέει τερματικούς κόμβους με κόμβους που βρίσκονται ένα βήμα 

πριν. Το πλέγμα προστίθεται στην περίοδο μεταξύ T-k και Τ στην περιοχή της 

τιμής άσκησης και καλύπτει τους αρχικούς εκείνους κόμβους για τους οποίους 

υπάρχουν μονοπάτια του λεπτού πλέγματος (fine mesh paths) που καταλήγουν τόσο 

εντός χρηματικού ισοδυνάμου όσο και εκτός. Έτσι για τους τερματικούς κόμβους 

X κ+ και Xκ_ που βρίσκονται αντίστοιχα (μόλις) επάνω και κάτω από την τιμή 

άσκησης Κ θα πρέπει να ενσωματωθεί λεπτό πλέγμα την T-k που θα καλύπτει την 

στιγμή Τ όλες τις τερματικές τιμές σε ένα εύρος από Xκ+ -2h έως Xκ_ +2h. Το 

adaptive mesh model επιτρέπει φυσικά την επιπλέον ενσωμάτωση πλέγματος για 

ακόμιη καλύτερα αποτελέσματα. Ένα δεύτερο πλέγμα (δεύτερο επίπεδο) θα είχε βήμα 

τιμής hi 4 για την περίοδο Τ - k /4 έως Τ κοκ. Εξετάζοντας την απόδοση του 

μοντέλου στην αποτίμηση οι Figlewski και Gao (1999) διαπίστωσαν ότι δίνει πολύ 

καλύτερα αποτελέσματα (μικρότερη τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγωνικού 

σφάλματος) σε πολύ μικρότερο χρόνο σε σχέση με τα απλά δέντρα (ενδεικτικά ένα 

adaptive mesh model δυο επιπέδων 25 βημάτων δίνει ανάλογο αποτέλεσμα με ένα 

διωνυμικό δέντρο 1000 βημάτων στο 1/300 του χρόνου που απαιτεί το τελευταίο).

Τα δέντρα ασφαλώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση του δέλτα. 

Για το διωνυμικό δέντρο ο αριθμός μετοχών του χαρτοφυλακίου που «αναπαράγει» 

το δικαίωμα δίνει μια εκτίμηση του. Σε ένα τριωνυμικό η συνήθης εκτίμηση 

προκύπτει δημιουργώντας δυο διαφορετικά δέντρα που προκύπτουν από το αρχικό με 

μια μικρή διαταραχή ε, με αρχικές δηλαδή τιμές Χ0 + ε και Χ0 - ε (ώστε να 

προκόψει η μεταβολή στην τιμή του δικαιώματος για μεταβολή της μετοχής). Το 

δέλτα είναι δηλαδή

Α _ 5C _ dC 1 _ C(X0+£)-C(X0-s) 1 
~ dS~ a In(S) S ~ 2ε S

(8.63)
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Οι μέθοδοι αυτές είναι χρονοβόρες και φυσικά εμπίπτουν στα σφάλματα που έχουμε 

αναφέρει.

Επέκταση των παραπάνω είναι ένα διωνυμικό δέντρο που αρχίζει δύο βήματα 

πριν τον χρόνο μηδέν, με τον μεσαίο κόμβο στο τέλος του δεύτερου βήματος να 

ταυτίζεται με την (κανονική) αρχή όπως και ένα τριωνυμικό που αρχίζει ένα βήμα 

πριν. Η μέθοδος αυτή είναι πολύ πιο γρήγορη και αποτελεσματική ενώ το δέλτα για 

την επέκταση του τριωνυμικού δέντρου προκύπτει από την σχέση (8.63) θέτοντας 

όπου ε το h (καθώς η διαταραχή αφορά ένα βήμα).

Για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα όμως μπορεί και πάλι να χρησιμοποιηθεί το 

adaptive mesh model. Η διαφορά είναι πως εδώ το λεπτό πλέγμα ενσωματώνεται 

στην αρχή και προσθέτει κόμβους επάνω και κάτω από τους υψηλότερους και 

χαμηλότερους κόμβους κάθε περιόδου. Μοιάζει με το παραπάνω δέντρο που πάει ένα 

βήμα πίσω (δέντρο επέκτασης), η διαφορά όμως είναι ότι το πλέγμα ξεκινά από το 

σημείο μηδέν και τις τιμές Χ0 + hl2 και X0~h/2 . Από τον καθένα από αυτούς 

τους κόμβους θεωρούμε τέσσερις ακμές (quadrinomial) οι οποίες για το X0+h/2 

καταλήγουν εκεί που θα κατέληγαν στο δεύτερο βήμα του τριωνυμικού δέντρου 

επέκτασης οι κόμβοι Χ0 και XQ + h και για το Χ0 - hi2 εκεί που θα κατέληγαν οι 

Χα και Χ0 - h (δηλαδή στους Χ0+2 h, X0+h, Χ0, X0-h και X0~2h). Η 

μέθοδος περιορίζει την «διαταραχή» στο μισό αφού ε είναι hi2 .

Όπως έχουμε αναφέρει λεπτότερα πλέγματα μπορούν διαδοχικά να προστεθούν. 

Στο πρώτο επίπεδο (όπως περιγράφηκε) χρησιμοποιούμε πλέγμα με βήματα h και k 

και προσθέτουμε την στιγμή μηδέν κόμβους h 12 επάνω και κάτω από τον αρχικό. Οι 

κόμβοι της στιγμής μηδέν συνδέονται με την στιγμή ένα με τρεις ακμές από τον Χ0 

και με τέσσερις από τους δύο καινούριους. Σε δεύτερο επίπεδο το πλέγμα θα έχει 

βήμα τιμής hi2 και χρόνου kl4 με νέους κόμβους X0-hl4 και XQ+hl4 και θα 

συνδέεται με τους πέντε κόμβους του adaptive mesh model πρώτου επιπέδου κοκ. 

Γενικά αν για ένα νέο κόμβο υπάρχει στο επόμενο adaptive mesh model επίπεδο, 

κόμβος με την ίδια τιμή απαιτείται σύνδεση με τρεις ακμές (trinomial) ενώ αν 

«πέφτει» ανάμεσα σε τιμές στο επόμενο επίπεδο απαιτείται σύνδεση με τέσσερις 

κόμβους (quadrinomial).

Γενικά έστω ότι θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα δέντρο Ν βημάτων στο 

οποίο θέλουμε να προσθέσουμε Μ επίπεδα του adaptive mesh model. Για κάθε
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επίπεδο μεγαλύτερο του ένα (m > 1) το χρονικό βήμα θα είναι k / 4"' 1 (άρα το μήκος 

όλου του δέντρου Ν + Μ 4 + ... + \/ 4U~') και το βήμα τιμής h/2'"“'. Για λήξη Τ και 

μεταβλητότητα σ θα ισχύει:

k =--------------- ------------  (8.64) και h = aj3k (8.65)
N-l + YM 1/4"'-'

(8.64) και h = σ\βλ (8.65)
Ι|Η=1

σχέσεις που προκύπτουν και από τις συνθήκες που θα πρέπει να ικανοποιούν οι 

πιθανότητες μετάβασης του πλέγματος που είναι ότι το άθροισμα τους θα είναι 

μονάδα, η αναμενόμενη απόδοση στο επόμενο βήμα είναι το δίχως κίνδυνο επιτόκιο, 

η ροπή δεύτερης τάξης είναι η μεταβλητότητα, η λοξότητα είναι μηδενική.

Έτσι για adaptive mesh model επιπέδου m με βήμα τιμής hm και χρόνου km 

ενσωματώνονται οι κόμβοι Χ0 - hm / 2 και Χ0 + hm / 2 (Χ0 ο αρχικός κόμβος τη 

στιγμή μηδέν). Οι τρεις αυτοί κόμβοι συνδέονται με ένα km βήμα με πέντε κόμβους 

στο αμέσως ανώτερο επίπεδο (Χ0 + 2hm , XQ + hm , Χ0, Χ0 - hm και Χ0 - 2hm ). Το 

επίπεδο αυτό ολοκληρώνεται και στο επόμενο το βήμα τιμής διπλασιάζεται και του 

χρόνου τετραπλασιάζεται. Η διαδικασία συνεχίζεται ώσπου να φθάσουμε στο αρχικό 

δέντρο (με βήματα h και λ) το οποίο επεκτείνεται κανονικά μέχρι τη λήξη. Οι 

Figlewski και Gao (1999) διαπίστωσαν τα πολύ μικρότερα σφάλματα κατά τον 

υπολογισμό του δέλτα σε σχέση με το απλό τριωνυμικό δέντρο, στον ίδιο περίπου 

χρόνο. Αποτέλεσμα που φυσικά βελτιώνεται προσθέτοντας επίπεδα. Επιπλέον 

ενσωματώνοντας adaptive mesh model και στην λήξη υπολογίζεται ταυτόχρονα ορθά 

και η τιμή του δικαιώματος.

8.8 Το μοντέλο GARCH

Καθώς τα «ιστορικά» δεδομένα των τιμών εμπεριέχουν διάφορες μορφές 

πληροφόρησης εμφανίσθηκαν και διάφορες προσεγγίσεις που εκμεταλλεύονται τα 

δεδομένα με σκοπό την εκτίμηση της παρούσας και μελλοντικής μεταβλητότητας. Σε 

πολύ απλές προσεγγίσεις η μεταβλητότητα σ„ της ημέρας η (όπως εκτιμάται την 

ημέρα η - 1) θα μπορούσε να εκτιμηθεί από μια σχέση

/;/
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όπου σ] ο ρυθμός διακύμανσης της ημέρας η, u- η απόδοση κατά την ημέρα ί (με 

uj = 1η(Λ'; / Si_])) και m οι πρόσφατες παρατηρήσεις που λαμβάνονται υπόψη κατά 

την εκτίμηση.

Ξεκινώντας από ένα τέτοιο μοντέλο έχουν προκύψει μια σειρά προεκτάσεις 

(όπου για παράδειγμα ενσωματώνεται διαφορετική βαρύτητα στις παρατηρήσεις) που 

βελτιώνουν την εκτίμηση, με πιο ενδιαφέρουσα το Generalized Autoregressive 

Conditional Heteroskedasticity (GARCH) μοντέλο. Κάνοντας λόγο για το μοντέλο 

GARCH αναφερόμαστε σε μια οικογένεια μοντέλων με διάφορες εκδοχές.

Στην απλή του παραλλαγή έχει την μορφή

σ; = γΥ, +α u]_x + βσ]_χ (8.67)

όπου V, είναι μακροπρόθεσμη διακύμανση και a , β, γ διαφορετικές σταθμίσεις με 

a + β + γ = 1. Η παραπάνω σχέση συχνά έχει τη μορφή σ] = ω + a u]_x + βσ]_Χ με 

ω = γν, ■ Αυτή η GARCH εκδοχή είναι GARCH(1,1) με την έννοια ότι η σ] 

βασίζεται στην τελευταία παρατήρηση του ιι ’ και την τελευταία εκτίμηση του 

ρυθμού διακύμανσης (σε αντίθεση με ένα γενικό GARCH(p,iy) που βασίζεται στις

ρ τελευταίες παρατηρήσεις του ιι1 και στις q τελευταίες εκτμιήσεις του ρυθμού 

διακύμανσης). Το ζητούμενο για να χρησιμοποιηθεί από εδώ και πέρα είναι η 

εκτίμηση των συντελεστών a , β και ω (για παράδειγμα με τη μέθοδο μέγιστης 

πιθανοφάνειας).

Παρακάτω παρουσιάζουμε δυο ενδιαφέρουσες εκδοχές του GARCH (Duan 

(1995), Heston και Nandi (2000)) που συνδέονται άμεσα με την αποτίμηση των 

δικαιωμάτων και το χαμόγελο μεταβλητότητας.

Ο Duan (1995) πρότεινε ένα μοντέλο αποτίμησης για δικαιώματα όπου η 

υποκείμενη αξία ακολουθεί διαδικασία GARCH. Στο συγκεκριμένο μοντέλο (για να 

επιτευχθεί η αποτίμηση) χρησιμοποιήθηκε μια εκδοχή της ουδετερότητας στον 

κίνδυνο (τοπικά ουδέτερη στον κίνδυνο σχέση αποτίμησης) κάτω από την οποία η 

διακύμανση της επόμενης περιόδου είναι αμετάβλητη ως προς την αλλαγή του 

ουδέτερου στον κίνδυνο pricing measure.

Θεωρήθηκε ότι η απόδοση για μια περίοδο κατανέμεται λογαριθμικά για 

probability measure Ρ . Δηλαδή
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όπου r δίχως κίνδυνο επιτόκιο (σταθερό για μια περίοδο), λ πριμ κινδύνου, ενώ ε, 

έχει μηδενικό μέσο και διακύμανση h, (κάτω από το measure Ρ) και ακολουθεί 

διαδικασία GARCH( p,q) με

Φ,-\ ~ N(0,h,) και h, = α0 + Σ9Μα>ε?-> + ΣΓ=ι Μ-, (8·69)

όπου φ, σύνολο πληροφοριών την ί (p,q> 0, α0>0, α(> 0, i = 1,.,.,q και

β, > 0, / = 1 ,.,.,ρ), (για ρ = q = 0 προκύπτει το Black-Scholes).

Ο Duan (1995) θεώρησε πως ένα pricing measure Ο ικανοποιεί μια τοπικά 

ουδέτερη στον κίνδυνο σχέση αποτίμησης εφόσον είναι συνεχές ως προς measure Ρ 

και η X, / Χ'_χ \ ψι Λ κατανέμεται λογαριθμικά (υπό το Ο). Τότε

Ευ (X, / Χ,_, | φ,_, ) = er και var- (ln(X, IX,_χ) | φ,_^) = var'' (ln(Z, /Χ,_,) | φ,_,)

Οι διακυμάνσεις δηλαδή κάτω από διαφορετικό measure θεωρούνται ίσες και αυτό 

μπορεί να οδηγήσει σε μοντέλο που «τοπικά» δεν εξαρτάται από προτιμήσεις. 

Απεδείχθη ότι εφόσον για τον επενδυτή επιδίωξη είναι η μεγιστοποίηση της 

καμπύλης χρησιμότητας (που είναι προσθετική και ανεξάρτητη χρονικά) η τοπικά 

ουδέτερη στον κίνδυνο σχέση αποτίμησης για συγκεκριμένες συνθήκες θα ισχύει. 

Εφόσον ισχύει, η διαδικασία υπό το pricing measure Q θα είναι

, X, 1 , _
In—— = r---- h. +ξ. (8.70)

X, . 2 ’
■ /-I

όπου ξ, | φιΛ ~ N(Q,h,) και h, = α0 + Σ''=1 α,(ξ,_, -Xjh~)2 +χ/’=ι/?Λ-, (8-71)

(οπότε η διαδικασία της υποκείμενης αξίας κάτω από το συγκεκριμένο measure 

διαφοροποιείται από το συμβατικό GARCH χάρη στο πριμ κινδύνου λ ).

Για την υποκείμενη αξία η «τερματική» τιμή προκύπτει από τη σχέση

ΧΊ = X, exp (τ-0'·~Σ*. + Σ£
^ Λ=/+1 Λ =/ + 1

ενώ η προεξοφλούμενη διαδικασία της τιμής e rlX, είναι Ο -martingale. Τελικά 

κάτω από το GARCH( ρ. q) η τιμή ενός δικαιώματος αγοράς ευρωπαϊκού τύπου με 

λήξη Τ και τιμή άσκησης Κ θα είναι

C, = e~(r~,)rΕϋ[max(XT - ΑΓ,0)| ψΊ ] (8.72)
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ενώ το δέλτα την στιγμή t

Δ, =e-(,-‘)rEQ ~^\χΜΦτ (8-73)

όπου 1(Λ. 2jej «συνάρτηση» δείκτης.

Με την χρήση του measure Q η διαδικασία GARCH θα είναι πιο λεπτόκυρτη 

(άρα υψηλότερες τιμές για δικαιώματα εκτός χρηματικού ισοδυνάμου σε σχέση με 

Black-Scholes). Ο Duan (1995) υπολόγισε τις τιμές του μοντέλου GARCH(1,1) 

(σχέσεις (8.68) και (8.69) για ρ = q = 1) αριθμητικά (με προσομοίωση Monte Carlo) 

και σύγκρινε με αυτές του Black-Scholes για τον δείκτη S&P100. Διαπίστωσε γενικά 

καλύτερη αποτίμιηση και αντιμετώπιση «προκαταλήψεων» του Black-Scholes. 

Παράλληλα δίνει καλύτερα αποτελέσματα για την αντιστάθμιση (π.χ. σε μια 

κατάσταση χαμηλής διακύμανσης η αντιστάθμιση δέλτα του call από το GARCH 

απαιτεί μικρότερη θέση σε δικαιώματα σε σχέση με αυτή του Black-Scholes, και 

αντίστροφα σε κατάσταση υψηλής διακύμανσης).

Προχωρώντας λίγο περισσότερο την εξέταση της σχέση του GARCH με το 

χαμόγελο μεταβλητότητας ο Duan (1996) χρησιμοποίησε το non-linear asymmetric 

GARCH (N-GARCH) (μη-γραμμικό και ασύμμετρο). Πρόκειται για μια παραλλαγή 

του γραμμικού η οποία «προνοεί» για leverage effects (όπως αρνητική συσχέτιση 

απόδοσης - μεταβλητότητας).

Οι τιμές ακολουθούν την διαδικασία

με ε,+\ η πληροφόρηση με συνθήκη τα γεγονότα της I (τυχαία μεταβλητή της 

τυπικής κανονικής κατανομής), r το δίχως κίνδυνο επιτόκιο, λ πριμ κινδύνου, 0 

παράμετρος που «συλλαμβάνει» την επίδραση της μόχλευσης. Για θετική 

μεταβλητότητα πρέπει β0 > 0, /?, > 0 και β2 > 0.

Κάτω από ουδέτερη στον κίνδυνο πιθανότητα (σε αντιστοιχία με τα παραπάνω) 

η διαδικασία γίνεται

= >· + λσ,+χ - —σ,+Ι +σ,+1£,+1 (8.74)

σ)2+1 =β()+β,σ; + β2σ;(ε, -θ)2 (8.75)

σ-,2+ι = β0 +β,σ] +β2σ;(ξ, - θ-λ)2 (8.77)
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με ξι+ι = ει+] + λ πληροφόρηση με συνθήκη τα γεγονότα της t (που είναι τυχαία 

μεταβλητή της τυπικής κανονικής κατανομής κάτω από το ουδέτερο στον κίνδυνο 

probability measure). Όπως αναφέρθηκε κάτω από αυτές τις διαδικασίες η αποτίμιηση 

ενός δικαιώματος προκύπτει από την εκτίμηση του προεξοφλημένου payout.

Οι παράμετροι του GARCH μοντέλου αποτίμησης δικαιωμάτων εξάγονται από 

ανάλυση χρονοσειράς των αποδόσεων της υποκείμενης αξίας. Συγκεκριμένα με 

«ταίριασμα» στο χαμόγελο ώστε να εξαχθούν οι τιμές των παραμέτρων β{], β], β2,

σ, και (θ + λ) (που καθορίζει το συνολικό leverage effect).

Ο Duan (1996) χρησιμοποίησε τιμές του FTSE 100 για μια ημέρα του 1995. Για 

την εκτίμηση του δείκτη και του δίχως κίνδυνο επιτοκίου, για τις διάφορες λήξεις, 

χρησιμοποίησε διακύμανση βασισμένη στο put-call parity (όπως ο Shimko (1993)). 

Στη συνέχεια εκτίμησε την τεκμαρτή μεταβλητότητα της αγοράς. Για τον υπολογισμό 

της fitted GARCH implied volatility χρησιμοποιήθηκε η ελαχιστοποίηση του 

τετραγώνου των σφαλμάτων μεταξύ fitted GARCH και τεκμαρτής μεταβλητότητας 

της αγοράς. Ακολουθήθηκε επαναληπτική διαδικασία, ξεκινώντας από τιμές των 

παραμέτρων που επιτρέπουν τον υπολογισμό των GARCH τιμών των δικαιωμάτων 

με τη χρήση προσομοιώσεων. Στη συνέχεια με τη χρήση της Black-Scholes σχέσης 

εξάγεται η fitted implied volatility. Η σύγκριση των fitted implied μεταβλητοτήτων 

και αυτών της αγοράς οδηγεί σε βελτιστοποίηση των παραμέτρων (χρησιμοποιήθηκε 

η Newton-Raphson μέθοδος).

Συγκρίνοντας το «ταίριασμα» του GARCH (δηλαδή τις μεταβλητότητες) με 

αυτές της αγοράς διαπιστώθηκε ότι είναι πάρα πολύ καλό με τετραγωνική ρίζα μέσου 

τετραγωνικού σφάλματος μόλις 0,31%. Ενώ το σημαντικό είναι πως οι παράμετροι 

που τελικά χρησιμοποιήθηκαν είναι απόλυτα «λογικοί» (σύμφωνοι δηλαδή με τις 

ιδιότητες του μοντέλου).

Εξετάζοντας τώρα την ικανότητα, οι προκαθορισμένοι παράμετροι του 

μοντέλου (δηλαδή αυτές που προέκυψαν με τα παραπάνω) να είναι σε θέση να 

περιγράφουν το χαμόγελο εξετάστηκαν δεδομένα μιας εβδομάδας αργότερα. Οι 

παράμετροι β0, , β2 και (θ + λ) διατηρήθηκαν σταθερές ενώ η σ,, καθώς είναι η

μεταβλητότητα που τροποποιείται με το χρόνο, αφέθηκε να «προσαρμοσθεί». Αυτό 

το out-of-sample fit είχε επίσης ικανοποιητικά αποτελέσματα (το σφάλμα αυξήθηκε 

αλλά παρέμεινε μικρό) κάτι εξαιρετικά σημαντικό για την επίτευξη ορθής
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αντιστάθμισης. Επίσης η μεταβολή της μεταβλητότητας που παρατηρήθηκε είναι 

σύμφωνη με τις υποθέσεις του N-GARCH μοντέλου.

Μιλώντας για το GARCH είναι σημαντικό να αναφέρουμε και την εργασία των 

Heston και Nandi (2000) οι οποίοι παρουσίασαν ένα μοντέλο αποτίμησης 

δικαιωμάτων στοχαστικής μεταβλητότητας με GARCH για το οποίο όμως μια closed- 

form λύση είναι εφικτή. Οι τιμές των δικαιωμάτων κάτω από αυτή την προσέγγιση 

είναι συνάρτηση τόσο της τρέχουσας τιμής της υποκείμενης αξίας όσο και της 

«ιστορικής» διαδρομής (μονοπάτι) των τιμών. Ενσωματώνει δηλαδή τόσο τον 

στοχαστικό χαρακτήρα της μεταβλητότητας όσο και την συσχέτιση μεταβλητότητας 

με την απόδοση της μετοχής.

Σε σχέση με τα συνεχούς χρόνου μοντέλα στοχαστικής μεταβλητότητας τα 

οποία είναι δύσκολα στην εφαρμογή, το μοντέλο GARCH εμφανίζει πλεονεκτήματα. 

Σε ένα μοντέλο συνεχούς χρόνου η δυσκολία έγκειται στο ότι δεν είναι εύκολο το 

ακριβές «φιλτράρισμα» της μεταβλητότητας, που εξάγεται από διακριτές 

παρατηρήσεις, σε ένα μοντέλο στοχαστικής μεταβλητότητας συνεχούς χρόνου. Για 

την αποτίμηση έτσι ενός δικαιώματος χρησιμοποιείται η τεκμαρτή μεταβλητότητα 

που εξάγεται από κάποιο άλλο δικαίωμα, πράγμα που συνεπάγεται την ύπαρξη 

«ταυτόχρονων» και ορθά αποτιμημένων δικαιωμάτων (κάτι που προφανώς δεν είναι 

πάντα αληθές). To GARCH μοντέλο δεν απαιτεί την χρήση τεκμαρτής 

μεταβλητότητας καθώς η μεταβλητότητα παρατηρείται μέσω της διαδρομής των 

τιμών. Έτσι με τη χρήση του GARCH η τιμή ενός δικαιώματος υπολογίζεται με τη 

βοήθεια των παρατηρήσεων των τιμών της υποκείμενης αξίας (αφού και οι 

παράμετροι του μοντέλου εκτιμώνται από αυτές). Το μοντέλο των Heston και Nandi 

(2000) επιτρέπει την χρήση πολλαπλών χρονικών βημάτων προς τα πίσω (lags) στην 

διαδικασία που ακολουθεί η διακύμανση, καθώς και την συσχέτιση απόδοσης και 

διακύμανσης. Συνεπώς καθώς η μεταβλητότητα υπολογίζεται από την διαδρομή των 

τιμών και οι διάφοροι παράμετροι εκτιμώνται ανεξάρτητα από το μέγεθος της 

χρονοσειράς, το μοντέλο απλοποιεί την διαδικασία εκτίμησης.

Οι Heston και Nandi (2000) θεώρησαν ότι ο λογάριθμος των τιμών σε χρονικό 

βήμα μήκους Δ ακολουθεί διαδικασία

log(S(t)) = \og(S(t - Δ)) + r + Xh(t) + yjh(t)z(t) (8.78)
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ι=Ι 1=1

όπου r το επιτόκιο συνεχούς ανατοκισμού για το διάστημα Δ, z(t) μια τυπική 

κανονική διαταραχή, h(t) η υπό συνθήκη διακύμανση της λογαριθμικής απόδοσης 

μεταξύ / - Δ και t (γνωστή από την πληροφόρηση που υπάρχει την στιγμή / - Δ), 

λϊι(ί) πριμ κινδύνου.

Εξέτασαν την περίπτωση πρώτης τάξης (ρ = ι/ = 1) όπου η διαδικασία 

παραμένει σταθερή με πεπερασμένο μέσο και διακύμανση (εφόσον /?, + α,χ,2 < 1). 

Σε αυτή την τάξη η h(l + Δ) μπορεί άμεσα να εκφραστεί ως συνάρτηση της 

τρέχουσας τιμής

με την α, να καθορίζει την κυρτότητα της κατανομής και την γ] την ασυμμετρία. Η 

διακύμανση και η απόδοση συσχετίζονται με οον,_Δ[/?(/ + Δ),logSit)] - -Ία^γββ)

(έτσι θετικά at και χ] έχουν αποτέλεσμα αρνητική συσχέτιση).

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι πως καθώς τα 

χρονικά διαστήματα Δ μειώνονται η διαδικασία h(t) συγκλίνει σε μια διαδικασία 

στοχαστικής μεταβλητότητας συνεχούς χρόνου της μορφής Heston (1993) (που 

παρουσιάστηκε στην ενότητα 6.7). Με άλλα λόγια το μοντέλο εμπεριέχει την 

προσέγγιση του Heston (1993) ως υποπερίπτωση.

Η σχέση (8.78) κάτω από την ουδέτερη στον κίνδυνο προσέγγιση γίνεται

Με την προϋπόθεση ότι για ένα δικαίωμα αγοράς, με μια περίοδο μέχρι τη λήξη 

ισχύουν οι υποθέσεις Black-Scholes (αφού η τιμή ακολουθεί κανονική λογαριθμική

ουδέτερη στον κίνδυνο πιθανότητα). Η ουδέτερη στον κίνδυνο διαδικασία παίρνει την

h(t + Δ) = ω + βΧ h(t) + α]
(logQSXQ) - logQSX/ - Δ)) - /· - Xhjt) - 

hit)
(8.80)

log(,S(0) = \ogiSit-A)) + r--hit) + y[hit)ztit) (8.81)

hit) = ω + Σβ,Κί - /Δ) + Yja, (z(t - /Δ) -γ,^hit - /Δ)}
(8.82)

κατανομή για μια περίοδο), η ζ*(/) έχει τυπική κανονική κατανομή (κάτω από την
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ίδια GARCH μορφή με τις (8.78) και (8.79) θέτοντας όπου λ το -1/2 και όπου γχ 

το Ύ*\ = Ύ\ + λ +1/2 (η παράμετρος γ\ που ελέγχει την ουδέτερη στον κίνδυνο

λοξότητα και η παράμετρος χ, που ελέγχει την πραγματική λοξότητα μπορεί να 

διαφέρουν κατά το πριμ κινδύνου).

Τα παραπάνω μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιες χρήσιμες παρατηρήσεις. 

Καθώς η διακύμανση συσχετίζεται αρνητικά με την απόδοση, συμπεριφέρεται κατά 

κάποιο τρόπο σαν ένα περιουσιακό στοιχείο με αρνητικό βήτα. Αν για παράδειγμα η 

τρέχουσα μετοχή έχει θετικό πριμ απόδοσης και η διακύμανση συσχετίζεται αρνητικά 

με την απόδοση, η ουδέτερη στον κίνδυνο τάση της διακύμανσης θα είναι υψηλότερη 

από την πραγματική. Δηλαδή η τεκμαρτή μεταβλητότητα θα είναι υψηλότερη από την 

αναμενόμενη μελλοντική τιμή της. Έτσι αν κάποιος ακολουθούσε το μοντέλο Black- 

Scholes, πιθανότατα θα «ανακάλυπτε» εσφαλμένα μια ευκαιρία arbitrage παίρνοντας 

συγκεκριμένη θέση (π.χ. πώλησης και αντιστάθμισης σε option «ευαίσθητα» στη 

μεταβλητότητα) οδηγούμενος τελικά σε απώλειες. Κάτι που δείχνει την αδυναμία της 

αντιστάθμισης του μοντέλου Black-Scholes να ενσωματώσει χαρακτηριστικά του 

GARCH (και άρα πλεονέκτημα του GARCH για ορθή αντιστάθμιση).

Υπολογίζοντας την υπό συνθήκη γεννήτρια συνάρτηση της υποκείμενης αξίας 

!\φ) (ταυτόχρονα και ροπογεννήτρια συνάρτηση του λογαρίθμου της μετοχής, ενώ

με /\φ) η γεννήτρια συνάρτηση κάτω από την ουδέτερη στον κίνδυνο διαδικασία)

fM) = E,[S(T)*] (8.83)

και στη συνέχεια την χαρακτηριστική συνάρτηση /(ίφ) του λογαρίθμου της 

τρέχουσας τιμής, μπορεί να βρεθεί η προσδοκία του μελλοντικού payoff

Ε, [max(S(T) - Λξθ)] = /(1)

-Κ

(- + - Γ Re 
y2 π Jo

~K-*fW +1)' 

ίφ /(i)

1 1 rD
2 7Γ ■'°

'κ-'φ/{ΐφ)
>

άφ
>ίφ

(8.84)

Έτσι η τιμή ενός ευρωπαϊκού τύπου δικαιώματος αγοράς με τιμή άσκησης Κ και 

λήξη Τ θα είναι (σχέση (8.85)) :

C = e~r(r-l)E,* [max(S(T) - Ο)] =
1 „-Γ(7·-0

S(t) +-------
2 π

Γ Re
~Κ~,φ/\ίφ + 1)'

άφ-Κα^ 1 1 rD
- + — Re

\
άφJo L ιΦ \ 1^2 π Jo [ ίφ /

όπου με Ε* η προσδοκία υπό την ουδέτερη στον κίνδυνο κατανομή.
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Για να εξετάσουν το μοντέλο οι Heston και Nandi (2000) χρησιμοποίησαν intra

day δεδομένα από τον S&P500 (μιας ημέρας της εβδομάδας στην περίοδο 1992-94). 

Οι παράμετροι εκτιμήθηκαν με τη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας. Στη συνέχεια για 

να μην αξιοποιηθεί αποκλειστικά η ιστορική πληροφόρηση, χρησιμοποιήθηκε μια μη- 

γραμμική μέθοδος ελάχιστων τετραγώνων (για το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους) όπου 

οι παράμετροι (α,, /ή , γχ, ω και λ) τροποποιούνται ώστε να «ταιριάξουν» οι τιμές 

δικαιωμάτων του μοντέλου με τις τιμές της αγοράς. Καθώς για την ελαχιστοποίηση 

απαιτείται η γνώση της h(t + 1) σε κάθε t η οποία είναι γνωστή από τις παραμέτρους 

και το «ιστορικό» των τιμών, η διαδικασία εκτίμησης των παραμέτρων είναι πολύ πιο 

εύκολη από την αντίστοιχη ενός μοντέλου στοχαστικής μεταβλητότητας συνεχούς 

χρόνου.

Το μοντέλο συγκρίθηκε με το μοντέλο Black-Scholes και με μια παραλλαγή 

του, ένα ad hoc Black-Scholes μοντέλο όπου κάθε δικαίωμα έχει την δική του 

τεκμαρτή μεταβλητότητα που εξαρτάται από την τιμή άσκησης και το χρόνο μέχρι τη 

λήξη (μοντέλο πάντως που παρουσιάζει θεωρητικές ασυνέπειες). Όσο αφορά το 

calibration εξετάζοντας την τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος 

διαπιστώθηκε ότι το GARCH τα καταφέρνει καλύτερα από το Black-Scholes, υστερεί 

όμως σε σχέση με την ad hoc παραλλαγή. Η αιτία βρίσκεται στο ότι οι παράμετροι 

του GARCH εκτιμήθηκαν μια φορά ενώ της ad hoc παραλλαγής κάθε εβδομάδα, 

πράγμα που σημαίνει πιθανή απώλεια πληροφόρησης για την διαδρομή της 

μεταβλητότητας ή overfitting εξαιτίας του μικρού δείγματος. Ένα «αναβαθμισμένο» 

GARCH μοντέλο, όπου οι παράμετροι αλλάζουν (αναβαθμίζονται) κάθε εβδομάδα τα 

καταφέρνει πολύ καλύτερα ξεπερνώντας φυσικά την απόδοση του ad hoc Black- 

Scholes.

Σε σχέση με την ικανότητα πρόβλεψης των μελλοντικών τιμών (από τα 

δεδομένα του πρώτου εξαμήνου ελέγχθηκε η απόδοση στο δεύτερο) τόσο το απλό 

GARCH (που προβλέπει ουσιαστικά τιμές μέχρι και για ένα εξάμηνο) όσο και το 

«αναβαθμισμένο» (προβλέπει τιμή της επόμενης εβδομάδας) τα καταφέρνουν 

καλύτερα από το Black-Scholes και την παραλλαγή του (παρατηρήθηκε μικρότερη 

τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος την συνολική περίοδο των 

τριών ετών). Η απόδοση των GARCH και ad hoc Black-Scholes μεταβάλλεται (ως 

προς το ποιο από τα δύο είναι καλύτερο) σε σχέση με το χρηματικό ισοδύναμο ή τη 

λήξη. Γενικά όμως το «αναβαθμισμένο» GARCH που εκμεταλλεύεται την
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πληροφόρηση που προέρχεται από τις τιμές των δικαιωμάτων και το «ιστορικό» των 

τιμών του δείκτη παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Σημαντική παρατήρηση όπως αναφέρουν οι Heston και Nandi (2000) είναι ότι 

προηγούμενες εργασίες που έχουν συγκρίνει το ad hoc Black-Scholes με μοντέλα 

διακριτής μεταβλητότητας (όπως παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 5) έχουν δείξει ότι 

το ad hoc Black-Scholes παρουσιάζεται ικανότερο στην πρόβλεψη μελλοντικών 

τιμών. Κατ’ επέκταση το GARCH μοντέλο που σχετίζει την μεταβλητότητα με την 

διαδρομή των τιμών εμφανίζεται υπέρτερο των μοντέλων διακριτής μεταβλητότητας, 

δίνει αριθμητικά αποτελέσματα ανάλογα των μοντέλων συνεχούς χρόνου, ενώ μπορεί 

να εκτιμηθεί και για περισσότερα του ενός χρονικά προς τα πίσω βήματα (lags).

8.9 Συμπεράσματα

Θα ήταν φυσικά επιθυμητό να μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε μια ασφαλή 

επιλογή του «καλύτερου» μοντέλου έστω για τις εδώ προσεγγίσεις. Είναι όμως 

προφανές πως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Αντιθέτως αν σκεφτούμε και τα μοντέλα 

των προηγούμενων ενοτήτων τα πράγματα περιπλέκονται. Πολλές πάντως από τις 

εδώ προσεγγίσεις έχουν ενδιαφέρον και είναι περισσότερο από σίγουρο ότι θα 

γνωρίσουν περαιτέρω μελέτη και αξιολόγηση. Μοντέλα όπως αυτό των Andersen και 

Andreasen (2000) που συνδυάζουν χαρακτηριστικά των μοντέλων που εμπεριέχουν 

άλματα και των μοντέλων διακριτής μεταβλητότητας ή τα pure jump μοντέλα των 

Levy διαδικασιών (Carr, Geman, Madan και Yor (2001)) είναι βέβαιο πως θα 

διανύσουν πολύ δρόμο.

Από την άλλη είναι σημαντικό να σταθούμε στις εργασίες που μελετούν την 

αλλαγή numeraire. Οι ιδιότητες του equivalent martingale measure (ενδεικτικά και 

μόνο παρατηρούμε τη χρήση του για την εξαγωγή μοντέλων αποτίμησης στο 

GARCH ή στις διαδικασίες Levy) καθώς και η δυνατότητα αποτίμησης διαφόρων 

δικαιωμάτων (πέρα από ένα plain vanilla) αλλά και η εξαγωγή των κατανομών από 

άλλες είναι χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Η εργασία ενδιαφέρεται 

για την ορθή αποτίμηση και αντιστάθμιση ενός ευρωπαϊκού call (καθώς αποτελεί 

«βάση» για την κάθε μελέτη). Δεν μπορεί όμως να αγνοηθεί η όποια ικανότητα 

αποτίμησης για όλα τα άλλα δικαιώματα που αποτελούν άλλωστε και την 

πλειονότητα των προϊόντων. Οι δυνατότητες που η αλλαγή numeraire προσφέρει και 

που μπορούν να συνδυαστούν με την ορθή αποτίμηση δικαιωμάτων από χρήση
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άλλων μεθόδων δείχνουν ατελείωτες καταδεικνύοντας έτσι το πόσο σημαντικές είναι 

στην πράξη τέτοιες προσεγγίσεις (αλλά και πόση αξιοποίηση αναμένεται να 

γνωρίσουν).

Πολλές φορές όμως, έχουμε τονίσει πόσο σημαντικό είναι ένα μοντέλο να είναι 

εύχρηστο. Και βέβαια το μοντέλο Black-Scholes είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο 

εύχρηστο. Με την έννοια αυτή προσεγγίσεις όπως του adaptive mesh model (μια 

επέκταση του τριωνυμικού δέντρου) η οποία διορθώνει σφάλματα κατά την 

αποτίμηση Black-Scholes και παράλληλα κερδίζει σε υπολογιστικό χρόνο είναι 

εξαιρετικά σημαντικές όχι ως νέα προσέγγιση αλλά για την χρηστικότητα τους. Ενώ 

παράλληλα προσεγγίσεις όπως του GARCH με ανάλογη χρηστικότητα για την 

εκτίμηση της μεταβλητής συνδυάζονται πλέον άμεσα με την αποτίμηση και 

αντιστάθμιση των δικαιωμάτων (Heston και Nandi (2000)) και αναμένεται να 

αξιοποιηθούν στην πράξη.

Δυστυχώς τα παραπάνω δεν προσφέρουν εύκολες απαντήσεις ενώ οι όποιες 

σκέψεις και προβληματισμοί (π.χ. για την ορθή εκτίμηση των παραμέτρων) είναι και 

εδώ παρόντες. Παρόλα αυτά οι επιπλέον προσεγγίσεις δεν έχουν σκοπό να 

μπερδέψουν αλλά να διευκολύνουν απεικονίζοντας ουσιαστικά τις σχεδόν ατελείωτες 

δυνατότητες για τους ενδιαφερομένους.
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9. Μια εμπειρική προσέγγιση

9.1 Πρόβλημα - Δεδομένα

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να παρουσιάσει μια σειρά μοντέλων 

(προσεγγίσεων) που επεκτείνουν τα διάφορα χαρακτηριστικά και τις διάφορες 

υποθέσεις του Black-Scholes (ποικιλοτρόπως) με στόχο να ξεπεράσουν τα 

προβλήματα του τελευταίου (με κυρίαρχο το χαμόγελο μεταβλητότητας) κατά την 

αντιστάθμιση (και αποτίμηση). Παρόλα αυτά, επιχειρώντας να παρουσιάσουμε αυτά 

τα προβλήματα κατά την αντιστάθμιση και για να τα συνδέσουμε με τα διάφορα 

μοντέλα θα παρουσιάσουμε ένα απλό παράδειγμα (ουσιαστικά ένα πρόβλημα). 

Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε την ικανότητα του Black-Scholes να πραγματοποιεί 

ορθή δυναμική αντιστάθμιση δέλτα σε συνθήκες που δεν είναι αυτές που το ίδιο 

υποθέτει, αλλά προσομοιάζουν περισσότερο την πραγματικότητα (δηλαδή συνθήκες 

και διαδικασίες όπως παρουσιάζονται από άλλες προσεγγίσεις - επεκτάσεις).

Για να το πραγματοποιήσουμε αυτό θεωρούμε τα εξής προβλήματα :

Θεωρούμε έναν πωλητή (έστω ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) που πουλά δικαιώματα 

αγοράς (call) ευρωπαϊκού τύπου για 100000 μετοχές (δηλαδή 100 συμβόλαια αγοράς) 

έστω προς 190000 Ευρώ. Θεωρούμε ότι η αρχική τιμή της μετοχής είναι S = 49 

Ευρώ και η τιμή άσκησης δικαιώματος είναι Κ - 50 Ευρώ. Επίσης θεωρούμε 

μηδενική μερισματική απόδοση, λήξη του δικαιώματος σε τρεις μήνες και σταθερό 

δίχως κίνδυνο επιτόκιο r = 5% . Παράλληλα θεωρήθηκε το αντίστοιχο πρόβλημα για 

την πώληση δικαιωμάτων πώλησης (put) με τα ίδια στοιχεία.

Στη συνέχεια (έστω για το Black-Scholes) πραγματοποιήθηκε προσομοίωση (μια 

στοιχειώδη προσομοίωση Monte Carlo) για την διαδικασία που ακολουθούν οι τιμές 

(όπως αυτή περιγράφηκε νωρίτερα για το μοντέλο Black-Scholes) και ταυτόχρονα 

δυναμική αντιστάθμιση δέλτα (με το δέλτα να προκύπτει από το Black-Scholes) για 

την συγκεκριμένη θέση του ιδρύματος, όπως αυτή περιγράφηκε από τον Hull24. Πιο 

συγκεκριμένα, καθώς σκοπός της δυναμικής αντιστάθμισης είναι η εξάλειψη του

24 Βλ. Hull John, Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall, 5th ed., 2003
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κινδύνου, επιδίωξη είναι, εφόσον το δικαίωμα (call) ασκηθεί (S > Κ) το 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να έχει στην διάθεση του τις μετοχές (ώστε ο αγοραστής 

του call να τις αγοράσει) ή εφόσον το δικαίωμα δεν ασκηθεί (S < Κ) το 

χρηματοπιστωτικό να μην έχει άσκοπα αγοράσει μετοχές (που τώρα θα στοιχίζουν 

λιγότερο από την αγορά τους).

Έτσι, για την περίπτωση του call, καθώς η τιμή της μετοχής αυξάνει και ξεπερνά 

την τιμή άσκησης, από τον υπολογισμό του δέλτα προκύπτει πόσες μετοχές θα πρέπει 

να αγοραστούν ενώ καθώς η τιμή μειώνεται πόσες θα πρέπει να πωληθούν (με 

επιδίωξη να βρεθούμε με τον σωστό αριθμό μετοχών στη λήξη του δικαιώματος). 

Θεωρούμε ότι η τράπεζα δανείζεται χρήματα για την αγορά των μετοχών τα οποία 

ανατοκίζονται (με απλό ανατοκισμό) σε κάθε «στιγμή» αναπροσαρμογής της 

στρατηγικής. Για να προκύψει το ακριβές κόστος της στρατηγικής, εφόσον το 

δικαίωμα ασκηθεί και δεν υπάρχουν όσες μετοχές απαιτούνται στην κατοχή της 

τράπεζας, οι υπόλοιπες θα αγορασθούν από την αγορά (προφανώς με μεγαλύτερο 

κόστος απ’ ότι θα πουληθούν), ενώ αν το δικαίωμα δεν ασκηθεί, εφόσον υπάρχουν 

μετοχές στην κατοχή της τράπεζας αυτές θα πουληθούν στην αγορά.

Αντίστοιχα για το δικαίωμα πώλησης (put) επιδίωξη είναι εφόσον το δικαίωμα 

ασκηθεί (S < Κ) η τράπεζα να έχει προχωρήσει σε ανοιχτή πώληση (short selling) 

ίδιου αριθμού μετοχών με αυτές που θα λάβει (ώστε να κλείσει τη θέση της), ενώ 

εφόσον το δικαίωμα δεν ασκηθεί (S > Κ) να μην έχει προχωρήσει σε ανοιχτή 

πώληση. Από το δέλτα προκύπτει ο αριθμός των μετοχών για τις οποίες θα 

πραγματοποιηθεί ανοιχτή πώληση. Τα έσοδα ανατοκίζονται ανά περίοδο με απλό 

ανατοκισμό. Για το κόστος της στρατηγικής, εφόσον το δικαίωμα ασκηθεί αλλά η 

τράπεζα έχει προχωρήσει σε ανοιχτή πώληση μικρότερου αριθμού μετοχών (από όσες 

θα λάβει) οι υπόλοιπες θα πουληθούν στην αγορά (ζημία αφού θα αγορασθούν σε 

υψηλότερη τιμή), ενώ εφόσον το δικαίωμα δεν ασκηθεί αλλά η τράπεζα έχει 

προχωρήσει σε ανοιχτή πώληση μετοχών για να κλείσει τη θέση της θα τις αγοράσει 

από την τρέχουσα αγορά.

Καθώς θεωρούμε ιδανικές συνθήκες, θεωρούμε εφικτή την καθημερινή 

αναπροσαρμογή (δηλαδή τον καθημερινό υπολογισμό του δέλτα και την 

πραγματοποίηση αντίστοιχων ενεργειών) μια και απουσιάζει οποιοδήποτε κόστος
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συναλλαγών. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε μηδενικό χρόνο ενώ είναι εφικτή 

η αγορά και πώληση «κλάσματος» μετοχής. Παράλληλα το επιτόκιο είναι σταθερό, 

δεν υπάρχουν μερίσματα ενώ για το δικαίωμα τριών μηνών θεωρήσαμε 90 ημέρες 

διαπραγμάτευσης.

Η παραπάνω στρατηγική ακολουθήθηκε για τέσσερις διαφορετικές διαδικασίες 

(πέραν της Black-Scholes) της υποκείμενης αξίας, ενώ η αντιστάθμιση δέλτα 

(υπολογισμός του δέλτα) προκύπτει από το Black-Scholes. Συγκεκριμένα 

προσομοιώθηκαν οι διαδικασίες που ακολουθεί η υποκείμενη αξία όπως 

περιγράφηκαν (και αναφέρθηκαν παραπάνω) από τα μοντέλα των Hull και White 

(1987), Heston (1993) (μοντέλα στοχαστικής μεταβλητότητας) και τα μοντέλα των 

Bakshi, Cao και Chen (1997) και Bates (2000) (μοντέλα στοχαστικής 

μεταβλητότητας που ενσωματώνουν άλματα των τιμών). Σε κάθε περίπτωση η τιμή 

των call και put όπως και η τιμή του αντίστοιχου δέλτα υπολογίστηκε κατά Black- 

Scholes θεωρώντας σταθερή μεταβλητότητα 0,20. Η τιμή αυτή είναι και η αρχική 

τιμή μεταβλητότητας σε καθένα από τα μοντέλα (όπως επίσης και η mean reverting 

τιμή εφόσον το μοντέλο ανήκει σε αυτή την κατηγορίας). Για μεγαλύτερη αξιοπιστία 

οι παράμετροι των μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι παράμετροι που οι 

εισηγητές των μοντέλων έχουν εκτιμήσει για την αγορά (όπως παρουσιάζονται στις 

αντίστοιχες εργασίες). Οι παράμετροι και τα μοντέλα παρουσιάζονται στον πίνακα 

9.1. Κάθε μια διαδικασία (μονοπάτι τιμών και δυναμική αντιστάθμιση) 

επαναλήφθηκε 3000 φορές για το κάθε μοντέλο.

9.2 Αποτελέσματα

Όπως αναφέραμε κάθε ένα από τα μοντέλα (διαδικασία τιμών) προσομοιώθηκε 

3000 φορές και πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη δυναμική αντιστάθμιση. Σκοπός της 

απλής αυτής εμπειρικής προσέγγισης είναι να διαπιστωθεί πως επηρεάζεται η κατά 

Black-Scholes αντιστάθμιση δέλτα όταν η υποκείμενη αξία ακολουθεί μια 

διαφορετική διαδικασία. Με άλλα λόγια κατά πόσο επηρεάζεται η ικανότητα ορθής 

αντιστάθμισης (της Black-Scholes μεθόδου) όταν βρισκόμαστε «πιο κοντά» στην 

πραγματικότητα.

Καθώς θεωρητικά η στρατηγική που ακολουθείται κατά την δυναμική 

αντιστάθμιση αναπαράγει την θεωρητική τιμή του δικαιώματος, εξετάστηκε κατά
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πόσο προκύπτει αυτή η τιμή για τις διάφορες διαδικασίες. Η θεωρητική τιμή του 

δικαιώματος αγοράς είναι c = 1,760696 και του δικαιώματος πώλησης ρ = 2,148042 . 

Παρατηρούμε ότι εφόσον οι τιμές των μετοχών ακολουθούν διαδικασία που 

περιγράφεται από τις υποθέσεις Black-Scholes (γεωμετρική κίνηση Brown) το 

κόστος της στρατηγικής προσεγγίζει ικανοποιητικά την θεωρητική τιμή του 

δικαιώματος. Αρκετά ικανοποιητικά είναι τα αποτελέσματα και στην περίπτωση που 

η μεταβλητότητα της διαδικασίας είναι στοχαστική (όπως στο μοντέλο των Hull και 

White). Καθώς προχωράμε σε πιο σύνθετα μοντέλα, που εμπεριέχουν άλματα, η 

αντιστάθμιση γίνεται εξαιρετικά προβληματική (δεν αναπαράγεται η θεωρητική τιμή 

του δικαιώματος). Για παράδειγμα με το μοντέλο του Bates το κόστος της 

στρατηγικής για το δικαίωμα αγοράς φτάνει τα 207931 Ευρώ. Πολύ απλά κάτι τέτοιο 

θα σήμαινε πως αν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πουλούσε το δικαίωμα έστω με 

190000 Ευρώ (μια λογική τιμή καθώς η αναμενόμενη θεωρητική είναι 176069 Ευρώ) 

θα κατέληγε τελικά σε ζημία ανεξάρτητα από την στρατηγική αντιστάθμισης που θα 

είχε υιοθετήσει (με άλλα λόγια καμία ουσιαστικά εξάλειψη του κινδύνου).

Από την άλλη, όπως παρατηρούμε από την τυπική απόκλιση του κόστους της 

στρατηγικής, μόνο στην περίπτωση Black-Scholes και σε απλή περίπτωση 

στοχαστικής μεταβλητότητας (Hull και White) η δυναμική αντιστάθμιση θα 

μπορούσε να διασφαλίσει ένα κόστος που να οδηγεί στο επιθυμητό κέρδος. Σε πιο 

σύνθετα μοντέλα στοχαστικής μεταβλητότητας (Heston) ή σε μοντέλα που 

ενσωματώνουν άλματα των τιμών, η τυπική απόκλιση είναι τόσο μεγάλη (πάνω από 

45000 Ευρώ για το call) και άρα το κόστος της στρατηγικής είναι πιθανόν να βρεθεί 

τόσο μακριά από την μέση τιμή, που για να διασφαλισθεί κάποιο κέρδος για το 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (ανεξάρτητα από την πορεία των τιμών) θα απαιτούνταν η 

πώληση του δικαιώματος ας πούμε στα 210000 Ευρώ (προφανώς με τέτοια τιμή δεν 

θα βρισκόταν αγοραστής). Με βάση αυτά τα μοντέλα, λοιπόν, δεν διασφαλίζεται 

κάποιο κέρδος για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αλλά αυτό εξαρτάται (ανεξάρτητα 

της αντιστάθμισης) από το πως θα κινηθούν οι τιμές.

Ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν και από το μέτρο αποδοτικότητας 

(performance measure) που είναι ο λόγος αυτής της τυπικής απόκλισης προς την 

θεωρητική τιμή του δικαιώματος. Όσο αφορά την αποτελεσματικότητα, το μέτρο της 

διακύμανσης που εξαλείφεται από την αντιστάθμιση αν και εξαρτάται κυρίως από 

την συχνότητα αναπροσαρμογών (εδώ - ιδανικά - κάθε ημέρα) παρατηρούμε ότι
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μειώνεται καθώς οδηγούμαστε σε πιο σύνθετα μοντέλα. Παράλληλα αξίζει να 

επαναλάβουμε πως καθώς προσομοιώνουμε ιδανικές συνθήκες η «τέλεια» 

αντιστάθμιση είναι εφικτή ακόμη και αν οι μεταβολές των τιμών εμπεριέχουν άλματα 

(στην πράξη θα αντισταθμιζόταν απλώς το συνεχές κομμάτι).

Ακόμη και με ένα απλό παράδειγμα όπως αυτό (με τις ιδανικές συνθήκες) 

γίνεται φανερή η αδυναμία αποτελεσματικής αντιστάθμισης εφόσον οι τιμές 

ακολουθούν πιο πολύπλοκες διαδικασίες. Παράλληλα, όπως έχουμε αναφέρει, πιο 

σύνθετα μοντέλα (με κορυφαίο ίσως του Bates) παρακολουθούν εξαιρετικά το 

χαμόγελο μεταβλητότητας και ξεπερνούν τυχόν προβλήματα του Black-Scholes. 

Αυτό σημαίνει πως οι μεταβολές των τιμών των μετοχών βρίσκονται πολύ πιο κοντά 

σε διαδικασίες όπως του Bates παρά σε μια απλή γεωμετρική κίνηση Brown. Κατ’ 

επέκταση σε πραγματικές συνθήκες (αγοράς) η πραγματοποίηση δυναμικής 

αντιστάθμισης δεν εξαλείφει τελικά τον κίνδυνο. Η ύπαρξη του χαμόγελου 

μεταβλητότητας είναι καταλυτική και επιδρά με τον χειρότερο τρόπο στην 

αντιστάθμιση δέλτα, καθώς μπορεί ακόμη και να την αχρηστεύσει. Το αν τα 

αποτελέσματα στις καθημερινές δραστηριότητες δεν εμφανίζονται τόσο 

καταστροφικά είναι συνέπεια πιο σύνθετων στρατηγικών από τους ενδιαφερομένους 

(για παράδειγμα το χαρτοφυλάκιο που θα δημιουργούσε το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 

θα εμπεριείχε θέση και σε άλλο δικαίωμα, θα προχωρούσε σε αντιστάθμιση gamma, 

αντιστάθμιση vega κοκ.) και όχι βέβαια συνέπεια απουσίας επιδράσεων του 

χαμόγελου μεταβλητότητας.



143

10. Επίλογος - Συμπεράσματα

Στις σελίδες αυτής της εργασίας παρουσιάσθηκαν (όσο το δυνατό πιο συνοπτικά 

αλλά περιεκτικά) μια σειρά από προσεγγίσεις για την αποτίμηση των δικαιωμάτων, 

επεκτάσεις του κλασσικού μοντέλου των Black-Scholes. Η πληθώρα των μοντέλων 

με τις διαφορετικές υποθέσεις, με την χρήση διαφόρων τεχνικών για την επίλυση 

τους, με διαφορετικά συμπεράσματα κλπ. κάνει φανερό πως καθένα από τα μοντέλα 

μπορεί να συνδέεται ποικιλοτρόπως με κάποιο άλλο (βάση υποθέσεων, 

συμπερασμάτων κλπ.). Παρόλα αυτά, για την αποφυγή πολυπλοκότητας στην εδώ 

παρουσίαση επιλέχθηκε ένας στοιχειώδης διαχωρισμός στις βασικές κατηγορίες 

(μοντέλα διακριτής μεταβλητότητας, μοντέλα στοχαστικής μεταβλητότητας, μοντέλα 

που εμπεριέχουν άλματα στις τιμές) με κάποια πάντως μοντέλα (ακόμη και έτσι) να 

ανήκουν σε περισσότερες από μια. Παράλληλα επιλέχθηκε μια, κατά κάποιο τρόπο, 

χρονική παρουσίαση. Με άλλα λόγια η εργασία λειτουργεί ως ένα βαθμό σαν μια 

ιστορική διαδρομή των προσπαθειών επίλυσης του προβλήματος (γι' αυτό άλλωστε 

ξεκινά από την εξαγωγή του ίδιου του Black-Scholes και τις υποθέσεις του). Κάτι 

τέτοιο περίπου επιβάλλεται μια και πολλά μοντέλα συνδέονται άμεσα με τα 

προγενέστερα (περίπου σαν κλαδιά του ίδιου κορμού), ενώ η αυξανόμενη 

πολυπλοκότητα (συχνά κάτι αναμενόμενο στην εξέλιξη) δικαιολογεί, χάριν της 

κατανόησης, την βήμα-βήμα παρουσίαση. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να 

παρουσιάσουμε συνοπτικά τα όσα προηγήθηκαν και να σταθούμε στα πιο 

ενδιαφέροντα σημεία.

Οπως αναφέρθηκε από τις πρώτες ενότητες, το μοντέλο Black-Scholes παρά τη 

δημοτικότητα του (απόρροια της χρηστικότητας του), είναι ένα μοντέλο με 

προβλήματα. Εμφανίζει μια σειρά «μεροληψίες» κατά την αποτίμηση των 

δικαιωμάτων οδηγώντας τελικά σε σφάλματα (σε σχέση με τις τιμές της αγοράς). Τα 

σφάλματα αυτά έχουν ως συνέπεια την λαθεμένη αντιστάθμιση δέλτα (όπως άλλωστε 

παρουσιάσαμε και με ένα απλό παράδειγμα στην ενότητα 9). Στην πράξη δηλαδή η 

διαχείριση του κινδύνου κάθε άλλο παρά ουσιαστική είναι και ο κίνδυνος δεν 

εξαλείφεται (με προφανείς συνέπειες). Η κύρια αιτία, πηγή των προβλημάτων, 

βρίσκεται στην υπόθεση της στοχαστικής διαδικασίας που ακολουθεί η υποκείμενη
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αξία (γεωμετρική κίνηση Brown). Πιο συγκεκριμένα στην υπόθεση της σταθερής 

μεταβλητότητας. Αυτό έχει ως συνέπεια η πληθώρα των επεκτάσεων του μοντέλου να 

εστιάζει στον προσδιορισμό μιας εναλλακτικής στοχαστικής διαδικασίας για τις τιμές 

(κυρίαρχη αλλά όχι μοναδική προσέγγιση).

Εστιάζοντας στα προβλήματα του Black-Scholes και στην μεταβλητότητα του, 

κάνουμε λόγο για το χαμόγελο μεταβλητότητας. Συγκεκριμένα η τεκμαρτή 

μεταβλητότητα (η μεταβλητότητα δηλαδή για την οποία η τιμή Black-Scholes είναι 

ίση με την αγοραία) δεν είναι σταθερή αλλά παρουσιάζει διακύμανση (που θυμίζει 

«χαμόγελο») σε σχέση με την τιμή άσκησης του δικαιώματος (ή αντίστοιχα σε σχέση 

με τον βαθμό που ένα δικαίωμα είναι εντός η εκτός χρηματικού ισοδυνάμου). Κατ’ 

επέκταση μπορεί να προσεγγισθεί η ουδέτερη στον κίνδυνο κατανομή πιθανότητας 

της υποκείμενης αξίας (implied distribution) που προφανώς διαφέρει από την 

κανονική λογαριθμική που υπονοεί η κίνηση Brown. Ουσιαστικά ο προσδιορισμός 

της κατανομής που ακολουθεί η διαδικασία των τιμών ισοδυναμεί με ορθή αποτίμηση 

των δικαιωμάτων (η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος).

Οι διάφορες εργασίες παρατηρούν αυτό το χαμόγελο (και τις «μεροληψίες» του 

Black-Scholes κατά την αποτίμηση). Συγκεκριμένα, καθώς η τιμή άσκησης του 

δικαιώματος αυξάνει η μεταβλητότητα μειώνεται (δηλαδή δικαιώματα με χαμηλή 

τιμή άσκησης όπως deep-out-of-the-money-put και deep-in-the-money-call έχουν 

υψηλότερη μεταβλητότητα από δικαιώματα με υψηλή τιμή άσκησης deep-in-the- 

money-put και deep-out-of-the-money-call). Έτσι η τεκμαρτή κατανομή είναι πιο 

«αιχμηρή» και με περισσότερο παχιά αριστερή ουρά και λιγότερο παχιά δεξιά σε 

σχέση με την κανονική λογαριθμική (εμφανίζει δηλαδή κυρτότητα και λοξότητα). Η 

εξίσωση Black-Scholes λοιπόν υποτιμά τα εκτός χρηματικού ισοδυνάμου δικαιώματα 

πώλησης (out-of-the-money puts) και τα εντός χρηματικού ισοδυνάμου δικαιώματα 

αγοράς (in-the-money calls). Αντίστοιχα υπερτιμά τα εντός χρηματικού ισοδυνάμου 

δικαιώματα πώλησης (in-the-money-puts) και τα εκτός χρηματικού ισοδυνάμου 

δικαιώματα αγοράς (out-of-the-money-calls). Παράλληλα μετά το μίνι κραχ του 1987 

παρατηρείται ότι η τεκμαρτή μεταβλητότητα των εκτός χρηματικού ισοδυνάμου 

δικαιωμάτων πώλησης (puts) είναι υψηλότερη από των αντίστοιχων εκτός 

χρηματικού ισοδυνάμου δικαιωμάτων αγοράς (calls).

Σε επέκταση των παραπάνω ένα μοντέλο αποτίμησης δικαιωμάτων θα 

«λειτουργούσε» ικανοποιητικά εφόσον κατάφερνε να «παρακολουθεί» το χαμόγελο, 

τόσο στιγμιαία όσο και στην εξέλιξη του. Κάπως έτσι δοκιμάζεται κάθε μοντέλο.
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ανεξάρτητα από το αν η αρχική του σύλληψη προέρχεται από μια διαφορετική 

διαδικασία για τις τιμές και αν στην πράξη ελέγχεται η ορθότητα αποτίμησης 

(απόκλιση τιμών μοντέλου και αγοράς) και η αποτελεσματικότητα της 

αντιστάθμισης.

Ως κυρίαρχη λοιπόν προσέγγιση αναπτύχθηκαν μοντέλα που επιχειρούν να 

εξηγήσουν θεωρητικά τις διάφορες «προκαταλήψεις» του Black-Scholes και στα 

οποία η μεταβλητότητα δεν είναι σταθερή αλλά ακολουθεί μια δική της στοχαστική 

διαδικασία (η οποία φυσικά περιγράφηκε ποικιλοτρόπως). Δυο βασικές διακρίσεις 

ανάμεσα στα μοντέλα ξεχωρίζουν: η ύπαρξη ή όχι συσχέτισης ανάμεσα στην 

μεταβλητότητα και στις αποδόσεις της υποκείμενης αξίας (μετοχής) και η ύπαρξη ή 

όχι κάποιου πριμ για τον προερχόμενο από την μεταβλητότητα κίνδυνο.

Τα περισσότερα μοντέλα της κατηγορίας απέφυγαν (κυρίως για λόγους ευκολίας 

της επίλυσης) την ύπαρξη συσχέτισης, ώστε να καταλήξουν σε μια επιθυμητή μερική 

διαφορική εξίσωση, ενώ όταν έκαναν δεκτή την παρουσία της, συνήθως κατέφυγαν 

σε αριθμητική επίλυση. Οι Hull και White (1987), Scott (1987), Johnson και Shanno 

(1987), Wiggins (1987) ενσωμάτωσαν συσχέτιση αποκλειστικά στη χρήση 

προσομοιώσεων. Παρόλα αυτά παρατήρησαν γενικά πως η ύπαρξη αρνητικής 

συσχέτισης μεταβλητότητας και αποδόσεων της μετοχής οδηγεί σε μια κατανομή 

περισσότερο αιχμηρή με το μοντέλο Black-Scholes να υπερτιμά τα δικαιώματα εκτός 

χρηματικού ισοδυνάμου και να υποτιμά τα δικαιώματα εντός χρηματικού ισοδυνάμου 

(αντίστροφα για θετική συσχέτιση).

Φυσικά τα παραπάνω επηρεάζονται από την ύπαρξη ή μη κάποιου πριμ. 

Κάποιες προσεγγίσεις θεωρούν ότι ο κίνδυνος που παράγεται από την μεταβλητότητα 

είναι διαφοροποιήσιμος και δεν χρειάζεται να επιβραβευθεί. Θεωρούν δηλαδή εφικτή 

τη δημιουργία κάποιου χαρτοφυλακίου που αντισταθμίζει εντελώς τον κίνδυνο. Οι 

Hull και White (1987) θεωρούν την μεταβλητότητα ασυσχέτιστη με την συνολική 

κατανάλωση, ο Scott (1987) θεωρεί εφικτή την δημιουργία αντισταθμισμένου 

χαρτοφυλακίου με χρήση της μετοχής και δύο δικαιωμάτων, ενώ οι Johnson και 

Shanno (1987) θεωρούν υπαρκτό ένα χρηματοοικονομικό προϊόν (έστω κάποιο 

χαρτοφυλάκιο) με τον ίδιο τυχαίο όρο με την μεταβλητότητα (άρα ο κίνδυνος 

αντισταθμίζεται). Από την άλλη καθώς η μεταβλητότητα δεν διαπραγματεύεται 

άμεσα στην αγορά ο Wiggins (1987) θεωρεί ότι δεν υπάρχει κάποιο υποκατάστατο. 

Για να ξεπεράσει το πρόβλημα θεωρεί το χαρτοφυλάκιο της αγοράς με δικαίωμα 

επάνω στην αγορά. Έτσι σε ισορροπία η πλέον της αναμενόμενης απόδοση θα είναι
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μηδέν. Αν και η αγοραία τιμή του κινδύνου (market price of risk) εμφανίσθηκε στην 

μερική διαφορική εξίσωση στην οποία κατέληξε, επέλεξε συνάρτηση χρησιμότητας 

του επενδυτή τέτοια για την οποία το χαρτοφυλάκιο της αγοράς να μηδενίζεται. 

Προχωρώντας οι Stein και Stein (1991) κατάφεραν να δώσουν μια σχέση άμεσης 

επίλυσης για μη-μηδενικό πριμ κινδύνου (με μια mean-reverting διαδικασία για τη 

μεταβλητότητα) προσεγγίζοντας την συνάρτηση κατανομή της υποκείμενης αξίας 

(πάντως δεν λείπουν κάποιες διαφωνίες για την προσέγγιση και τα συμπεράσματα 

τους (Ball και Roma (1994)).

Γενικά θα λέγαμε ότι φαντάζει πολύ πιο λογική η ύπαρξη τόσο της συσχέτισης 

όσο και κάποιου πριμ. Η ύπαρξη συσχέτισης δείχνει να επιβάλλεται εμπειρικά ενώ η 

μη-άμεσα διαπραγματεύσιμη μεταβλητότητα συνεπάγεται την απουσία πληρότητας 

της αγοράς και άρα την παρουσία κάποιου πριμ κινδύνου (που θα καθορίζεται από τις 

προτιμήσεις του επενδυτή). Κάπως έτσι προκύπτει το μοντέλο του Heston (1993) που 

παρουσιάζει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο Heston (1993) θεώρησε τόσο την 

ύπαρξη συσχέτισης μεταβλητότητας και αποδόσεων μετοχής όσο και την ύπαρξη 

κάποιου πριμ κινδύνου για τους επενδυτές. Το σημαντικό είναι πως πέτυχε μια 

closed-form λύση για αυτή την προσέγγιση, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικές 

συναρτήσεις (αποφεύγοντας έτσι υποθέσεις σχετικά με την συσχέτιση) και 

αντίστροφους μετασχηματισμούς Fourier (προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε συχνά 

στη συνέχεια). Παράλληλα συνέδεσε άμεσα το μοντέλο με ό,τι παρατηρεί στην 

αγορά. Έτσι η ύπαρξη λοξότητας δικαιολογείται από την ύπαρξη συσχέτισης, ενώ η 

μεταβλητότητα της μεταβλητότητας επιδρά στην κυρτότητα (αύξηση της την αυξάνει, 

άρα αυξάνει και την τιμή των δικαιωμάτων που βρίσκονται μακριά από το χρηματικό 

ισοδύναμο - παχιές ουρές). Σε γενικές γραμμές πάντως τα μοντέλα αυτά, τα 

καταφέρνουν καλύτερα στα δικαιώματα με μακρά λήξη από ότι στα βραχυπρόθεσμα.

Ως μια παράλληλη προσέγγιση (αλλά και ως επέκταση) εμφανίσθηκαν μοντέλα 

που εισαγάγουν «άλματα» (ασυνέχεια των τιμών) στην διαδικασία των τιμών. Και 

εδώ υπάρχουν διαφοροποιήσεις σχετικά με το αν το μοντέλο θα εμπεριέχει απλώς 

άλματα (pure jump) ή αν θα συνδυάζεται με στοχαστική μεταβλητότητα, αν θα 

υπάρχει κάποιο πριμ για τον κίνδυνο των αλμάτων, όπως και από τι θα εξαρτάται η 

συχνότητα και το μέγεθος των αλμάτων.

Από τις πρώτες προσεγγίσεις ο Merton (1976) παρουσιάζει μια pure jump 

διαδικασία με τα άλματα να «ελέγχονται» από διαδικασία Poisson και όπου θεωρεί το 

άλμα ασυσχέτιστο με την αγορά (ο κίνδυνος του δεν χρειάζεται να ανταμειφθεί με



/ Ο-Επίλογος - Συμπεράσματα 147

κάποιο πριμ) ενώ οι Cox και Ross (1976) θεωρούν το μέγεθος του άλματος γνωστό. 

Προχωρώντας οι Naik και Lee (1990) θεωρούν το άλμα τυχαίο ως προς το χρόνο που 

θα συμβεί και ως προς το μέγεθος του και επιβραβεύουν τους επενδυτές με κάποιο 

πριμ για τον κίνδυνο από το ενδεχόμενο του άλματος. Η ύπαρξη αλμάτων 

συνεπάγεται την αδυναμία δυναμικής αντιστάθμισης δέλτα. Οι Naik και Lee (1990) 

ξεπερνούν το πρόβλημα θεωρητικά, εισάγοντας ένα περιουσιακό στοιχείο 

εξαρτώμενο από τα «άλματα». Ανεξάρτητα από τον βαθμό στον οποίο μια τέτοια 

στρατηγική δουλεύει αποδεικνύει την αδυναμία της υψηλής μεταβλητότητας να λύσει 

το πρόβλημα του χαμόγελου (συνάγει δηλαδή υπέρ τις χρήσεως αλμάτων στα 

μοντέλα).

Ως λογική συνέχεια όσων προηγήθηκαν παρουσιάσθηκαν μοντέλα στοχαστικής 

μεταβλητότητας τα οποία ενσωματώνουν άλματα των τιμών. Οι Bakshi, Cao και 

Chen (1997) με ένα γενικευμένο μοντέλο (επέκταση του Heston (1993)) στο οποίο το 

μέγεθος των αλμάτων κατανέμεται με την κανονική λογαριθμική κατανομή και η 

«συχνότητα» τους εξαρτάται από διαδικασία Poisson, δοκίμασαν διάφορες 

υποπεριπτώσεις και κατέληξαν υπέρ της χρήσης μοντέλου στοχαστικής 

μεταβλητότητας και αλμάτων (μικρότερα σφάλματα και «παρακολούθηση» του 

χαμόγελου). Από την άλλη ο Bates (2000) εισήγαγε περισσότερους παράγοντες (δύο), 

καθώς και την ύπαρξη συσχέτισης μεταβλητότητας και αποδόσεων αλλά και πριμ 

μεταβλητότητας. Δικαιολόγησε έτσι την ύπαρξη λοξότητας τόσο μέσω της αρνητικής 

συσχέτισης όσο και μέσω των αρνητικών αλμάτων. Εστιάζοντας στο πριμ για την 

ανάληψη κινδύνου, η Pan (2002), με βάση το μοντέλο του Bates (2000), διαπίστωσε 

την ύπαρξη πριμ τόσο για τα άλματα (το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

απορριφθεί) όσο και για την μεταβλητότητα. Ενώ το μοντέλο που ενσωματώνει 

κάποιο πριμ και για τις δυο πηγές κινδύνου είναι αυτό που παρουσιάζει και τα 

καλύτερα αποτελέσματα. Σε πιο γενικό μοντέλο οι Duffle, Pan και Singleton (2000) 

ενσωματώνουν άλματα και για την μεταβλητότητα, τα οποία και συσχετίζουν και με 

τα άλματα των τιμών. Με τον τρόπο αυτό διαπίστωσαν ότι το μοντέλο 

«παρακολουθεί» ικανοποιητικά το χαμόγελο και ξεπερνά τυχόν προβλήματα 

υιοθέτησης μιας αδικαιολόγητα υψηλής μεταβλητότητας (που ενδεχομένως 

απαιτείται για αποτίμηση σύμφωνη με την αγορά).

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Pan (2002) διαπίστωσε ότι η ύπαρξη του 

πριμ στην αγορά είναι αποτέλεσμα φόβου των επενδυτών απέναντι σε κάποιο νέο 

κραχ (crash-o-phobia). Παράλληλα ο Bates (2000) δικαιολόγησε την ύπαρξη
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λοξότητας με τους ίδιους φόβους (δικαιολογείται έτσι η διαπίστωση της υψηλότερης 

τεκμαρτής μεταβλητότητας των εκτός χρηματικού ισοδυνάμου δικαιωμάτων πώλησης 

(puts) σε σχέση με των αντίστοιχων εκτός χρηματικού ισοδυνάμου δικαιωμάτων 

αγοράς (calls) μετά το μίνι κραχ του 1987). Με την έννοια αυτή, η αγορά λειτουργεί 

περισσότερο ως μέσο ασφαλείας απέναντι σε νέο κραχ (η έντονη - ως προς τη 

δραστηριότητα - χρήση αντιστάθμισης των εκτός χρηματικού ισοδυνάμου puts 

οδηγεί σε πιο αρνητική λοξότητα).

Σε γενικές γραμμές διαπιστώνεται πως ένα μοντέλο που ενσωματώνει τόσο 

στοχαστική μεταβλητότητα όσο και άλματα των τιμών εμφανίζεται πιο κοντά στην 

πραγματικότητα (πολλά από τα παραπάνω μοντέλα δοκίμασαν και την εισαγωγή 

στοχαστικού επιτοκίου, χωρίς όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις στην 

αποτελεσματικότητα). Παρόλα αυτά το πρόβλημα ορθής επιλογής μοντέλου και 

ορθής αντιστάθμισης δεν έχει τόσο απλή λύση. Οι Bakshi, Cao και Chen (1997) 

δοκίμασαν το μοντέλο τους (στοχαστικής μεταβλητότητας με άλματα στις τιμές) ως 

προς την ικανότητα αντιστάθμισης και οδηγήθηκαν σε παρατηρήσεις που 

περισσότερο προβληματίζουν παρά απαντούν. Έτσι κατά την αντιστάθμιση δέλτα 

όπου μόνο η μετοχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί (οι κίνδυνοι άλλων πηγών δεν είναι 

διαπραγματεύσιμοι) προκύπτει ότι το σφάλμα από τις διαδοχικές αναπροσαρμογές 

(θέση σε μετοχές και χρηματικό ποσό) για το μοντέλο στοχαστικής μεταβλητότητας 

είναι μικρότερο (άρα το μοντέλο λειτουργεί καλύτερα) από το μοντέλο που 

εμπεριέχει στοχαστική μεταβλητότητα και άλματα. Όσο αφορά την θεωρητική 

περίπτωση που η τέλεια αντιστάθμιση είναι εφικτή (εφικτή η χρήση οποιοσδήποτε 

χρηματοοικονομικού εργαλείου και θέση σε επιπλέον δικαίωμα) δεν ξεχωρίζει 

ιδιαίτερα κάποιο από τα δύο μοντέλα (η γενικότερη βελτίωση πιθανότατα προέρχεται 

από το επιπλέον δικαίωμα). Τα παραπάνω ενδεχομένως δικαιολογούνται από το 

γεγονός ότι το άλμα που το μοντέλο υπονοεί συμβαίνει πιο σπάνια από το διάστημα 

αναπροσαρμογών της αντιστάθμισης που εξετάστηκε. Κάτι τέτοιο συνάγει και με την 

διαπίστωση του Bates (2000) ότι άλματα υπάρχουν αλλά δεν συμβαίνουν όσο συχνά 

τα μοντέλα δηλώνουν.

Προεκτείνοντας τα μοντέλα που εμπεριέχουν άλματα στις τιμές αξίζει να 

αναφέρουμε και κάποιες νεότερες προσεγγίσεις δημιουργίας pure-jump μοντέλων. 

Πρόκειται για μοντέλα τα οποία θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη αλμάτων στις τιμές 

αλλά όχι απαραίτητη την παρουσία κάποιου diffusion. Ουσιαστικά είναι ο 

υπολογισμός της κίνησης Brown σε χρόνο που ρυθμίζεται από συγκεκριμένη
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κατανομή (όπως η κατανομή Γάμμα στο μοντέλο των Madan, Carr καν Chang 

(1998)). Στα μοντέλα αυτά για να ενσωματωθούν και οι μικρές μεταβολές (πέρα από 

τα μεγάλα άλματα) γίνεται χρήση της συνάρτησης πυκνότητας μιας τύπου Levy 

κατανομής. Επιπλέον οι Carr, Geman, Madan και Yor (2001) για να ξεπεράσουν 

τυχόν προβλήματα των Levy διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχρονική λοξότητα 

και κυρτότητα «υπέταξαν» τις διαδικασίες σε χρόνο (ρολόι) που ρυθμίζεται με 

στοχαστική μεταβλητότητα. Η τελευταία προσέγγιση έδωσε ικανοποιητικά 

αποτελέσματα αποτίμησης, «παρακολούθησης» του χαμόγελου αλλά και 

αντιστάθμισης (μέσω προσομοιώσεων), ανάλογα με ένα «καλό» μοντέλο 

στοχαστικής μεταβλητότητας και αλμάτων (Duffie, Pan και Singleton (2000)). Evcb 

θεωρητικά (παρά την πολυπλοκότητα του μοντέλου) η περιγραφή των μικρών 

μεταβολών από μια pure-jump διαδικασία δίνει τη δυνατότητα μείωσης των 

παραμέτρων που απαιτούνται.

Φυσικά ο προσδιορισμός μιας διαδικασίας για την υποκείμενη αξία με χρήση 

στοχαστικής μεταβλητότητας ή αλμάτων δεν είναι η μοναδική προσέγγιση επίλυσης 

του προβλήματος ορθής αποτίμησης και αντιστάθμισης. Μια άλλη προσέγγιση όπου 

η αγορά θεωρείται δυναμικά πλήρης και αποφεύγεται η χρήση μοντέλων ισορροπίας 

ή 0 χρήση κάποιου πριμ κινδύνου είναι τα μοντέλα διακριτής μεταβλητότητας. Είναι 

μοντέλα ενός παράγοντα όπου μόνο η υποκείμενη αξία είναι στοχαστική ενώ η κατά 

τόπους μεταβλητότητα (local volatility) είναι γνωστή συνάρτηση του χρόνου και του 

επιπέδου τιμής της υποκείμενης αξίας.

Μια απλή προσέγγιση είναι το constant elasticity of variance model (CEV) όπου 

η μεταβλητότητα εξαρτάται από την τιμή της μετοχής αλλά και την ελαστικότητα της 

στιγμιαίας διακύμανσης της τιμής της μετοχής ως προς την τιμή της μετοχής. Το 

μοντέλο ανάλογα με τις εκτιμήσεις των παραμέτρων λειτουργεί καλύτερα από το 

Black-Scholes (πιο κοντά στην αγορά) χωρίς όμως να παρακολουθεί ικανοποιητικά 

το χαμόγελο (κριτική έχει ασκηθεί και για την εκτίμηση της ελαστικότητας).

Περνώντας σε πιο ενδιαφέροντα μοντέλα, επιτρέποντας στην μεταβλητότητα να 

είναι διακριτή συνάρτηση χρόνου και μετοχής δημιουργήθηκαν μοντέλα τα οποία 

εκφράζουν την μεταβλητότητα απευθείας σε όρους γνωστών option (implied 

volatility function models). Έτσι οι Derman και Kani (1994) κατασκευάζουν (με 

βάση ουσιαστικά το χαμόγελο) ένα διαταραγμένο δέντρο όπου η θέση κάθε κόμβου 

και η πιθανότητα να «φτάσει» η τιμή στον κόμβο αυτό προσδιορίζονται από τις 

γνωστές τιμές των δικαιωμάτων. Σε αντιστοιχία ο Dupire (1994) εξάγει από τις τιμές
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που παρατηρούνται στην αγορά μια διαδικασία (diffusion) για την οποία μπορούμε να 

πούμε πως η αγορά αποτιμά σαν οι τιμές της υποκείμενης αξίας να ακολουθούν αυτή 

την διαδικασία. Παράλληλα ο Rubinstein (1994) εξάγει την κατανομή της 

υποκείμενης αξίας ελαχιστοποιώντας την διαφορά της τιμής που προκύπτει για μια 

ουδέτερη στον κίνδυνο πιθανότητα που αρχικά υποθέτει, και της πραγματικής τιμής. 

Επίσης ο Shimko (1993) εξάγει την υπονοούμενη κατανομή χρησιμοποιώντας την 

τιμή περισσοτέρων από δύο δικαιωμάτων (υπολογίζοντας αρχικά μια ομαλή καμπύλη 

για το χαμόγελου μεταβλητότητας με χρήση του put-call parity).

Πρέπει ακόμη να αναφέρουμε την προσέγγιση των A'it-Sahalia και Lo (1998) οι 

οποίοι χρησιμοποιούν μια μη-παραμετρική μέθοδο (χωρίς αρχική υπόθεση) για την 

αποτίμηση της state price density (η δίχως κίνδυνο κατανομή που δίνει το 

αναμενόμενο payoff που μπορεί να προεξοφληθεί με το δίχως κίνδυνο επιτόκιο - 

αναμενόμενη απόδοση - αν οι επενδυτές ήταν ουδέτεροι ως προς τον κίνδυνο). 

Ουσιαστικά εκτιμούν μια φόρμουλα αποτίμησης των δικαιωμάτων με βάση κάποια 

«χαρακτηριστικά» των δικαιωμάτων της αγοράς με την βοήθεια μιας στατιστικής 

τεχνικής (nonparametric kernel regression). Το μοντέλο καταφέρνει να αποτιμά ορθά 

τα δικαιώματα και να παρακολουθεί το χαμόγελο (δεν παρουσιάζει « μεροληψίες» και 

εγκλωβίζει χαρακτηριστικά, όπως η αρνητική λοξότητα, που σε ένα παραμετρικό 

μοντέλο θα έπρεπε να ενσωματωθούν). Ενώ θεωρώντας ότι η υποκείμενη αξία 

ακολουθεί κάποια diffusion, από την state price density μπορεί να εκτιμηθεί η 

στιγμιαία συνάρτηση της μεταβλητότητας (όπως στους Rubinstein (1994), Dupire 

(1994) κλπ.).

Καθώς τα μοντέλα στοχαστικής μεταβλητότητας όπως και τα στοχαστικής 

μεταβλητότητας με άλματα, δεν είναι σε θέση να αναπαράγουν οποιαδήποτε μορφή 

του χαμόγελου μεταβλητότητας, τα μοντέλα διακριτής μεταβλητότητας που το 

καταφέρνουν (implied volatility function models) είναι εξαιρετικά ελκυστικά. 

Οδηγούν θεωρητικά, σε ορθή αποτίμηση, εφόσον εξάγουν την σύμφωνη με τις 

παρατηρούμενες τιμές των δικαιωμάτων κατανομή και μάλιστα με μεθόδους που 

είναι εύκολες στη χρήση και διατηρούν την πληρότητα της αγοράς. Από την άλλη 

όμως, τα μοντέλα αυτά, έχουν έντονα αμφισβητηθεί. Ο ίδιος ο «μηχανισμός» 

ενσωμάτωσης του χαμόγελου μεταβλητότητας δεν φαίνεται ρεαλιστικός (η 

αποκλειστική του εξάρτηση στον χρόνο και στην τιμή της υποκείμενης αξίας δείχνει 

προβληματική). Επιπλέον δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ενδεχόμενο οι τιμές στην 

αγορά να είναι λανθασμένες (mispriced). Έτσι τα μοντέλα αυτά που τις αποδέχονται
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ως ορθές, και ουσιαστικά προσπαθούν να ταιριάζουν με κάθε τρόπο με τις 

παρατηρήσεις, ενδέχεται να μην τόσο αξιόπιστα.

Φυσικά οι τρεις παραπάνω βασικές κατηγορίες δεν εξαντλούνται με τα μοντέλα 

που εδώ παρουσιάστηκαν. Αυτά λειτουργούν περισσότερο ως βάση της κάθε 

προσέγγισης μια και οι περισσότερες παραλλαγές τα χρησιμοποιούν ως σημείο 

αναφοράς (με παρόμοια κατά βάση αποτελέσματα). Από εκεί και πέρα οι διάφορες 

προσεγγίσεις δεν εξαντλούνται στις τρεις αυτές κατηγορίες. Απόπειρες συνδυασμού 

στοιχείων των παραπάνω έχουν εμφανισθεί, όπως για παράδειγμα ο συνδυασμός 

αλμάτων και διακριτής μεταβλητότητας (Andersen και Andreasen (2000)) ή η 

συνδυασμένη εκτίμηση κατανομής και διαδικασίας (Brigo και Mercurio (2002)).

Παράλληλα μια σειρά από εργασίες εστιάζουν στην εκτίμηση και πρόβλεψη της 

μεταβλητότητας με βάση τα ιστορικά δεδομένα (τις τιμές που διαχρονικά έχει λάβει). 

Από τις διάφορες μεθοδολογίες ξεχωρίζει το Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity μοντέλο (GARCH). Πέρα από τη στοιχειώδη χρήση μιας 

μεταβλητότητας που έχει εκτιμηθεί ως ορθή, ακόμη και στο Black-Scholes μοντέλο, 

ενδιαφέρον προκύπτει σε νεότερες εργασίες όπου το GARCH μοντέλο 

χρησιμοποιείται στην αποτίμηση δικαιωμάτων (Duan (1995)). Όπου δηλαδή 

θεωρείται διαδικασία για τις τιμές της υποκείμενης αξίας, η οποία εμπεριέχει 

μεταβλητότητα που εξάγεται από το GARCH (το δικαίωμα υπολογίζεται αριθμητικά). 

Σε μια επέκταση αυτού, ενδιαφέρον υπάρχει στην προσέγγιση των Heston και Nandi 

(2000) οι οποίοι παρουσίασαν ένα μοντέλο στοχαστικής μεταβλητότητας με GARCH 

για το οποίο υπάρχει closed-form λύση. Οι τιμές έτσι των δικαιωμάτων είναι 

συνάρτηση της τρέχουσας τιμής της υποκείμενης αξίας αλλά και της «διαδρομής» 

των τιμών (συσχέτιση μεταβλητότητας με απόδοση) ενώ το μοντέλο έδωσε γενικά 

καλύτερα αποτελέσματα από το Black-Scholes αλλά και από τα μοντέλα διακριτής 

μεταβλητότητας.

Αξίζει τέλος να σταθούμε σε ένα ακόμη σημείο. Είναι γνωστό πως η 

πλειονότητα των δικαιωμάτων που διαπραγματεύονται στην αγορά δεν είναι φυσικά 

ευρωπαϊκού τύπου δικαιώματα αγοράς (για το οποίο οι περισσότερες εργασίες 

προτείνουν κάποια φόρμουλα αποτίμησης). Αυτό κάνει πολύ σημαντικές τιο 

οποιεσδήποτε εργασίες με θέμα την αποτίμηση δικαιωμάτων με αλλαγή numeraire. 

Να θυμίσουμε με βάση τα όσα παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 2.3 ότι μια 

στοχαστική διαδικασία μηδενικής τάσης καλείται martingale (προφανώς η 

αναμενόμενη αξία της στο μέλλον είναι η σημερινή), και μια οποιαδήποτε
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στοχαστική διαδικασία (όπως η τιμή ενός χρηματοοικονομικού εργαλείου) μπορεί να 

γίνει martingale κάτω από συγκεκριμένο numeraire (δηλαδή ως προς μια 

συγκεκριμένη μονάδα αναφοράς). Κάτι εξαιρετικά χρήσιμο για την αποτίμηση ενός 

δικαιώματος (κάτω από συγκεκριμένο numeraire η αξία του θα είναι η αναμενόμενη 

μελλοντική). Εργασίες όπως των Geman, Karoui, και Rochet (1995) ή του Schroder 

(1999) έδειξαν πως η αλλαγή numeraire δίνει την δυνατότητα αποτίμησης 

δικαιωμάτων από άλλα γνωστά (όπως ενός αμερικάνικου τύπου put από το 

αντίστοιχο call) καθώς και την δυνατότητα εξαγωγής μιας κατανομής από άλλες.

Όλα τα παραπάνω μοντέλα, άμεσα ή έμμεσα επεκτάσεις του Black-Scholes, 

είναι ευνόητο ότι τα καταφέρνουν (άλλο περισσότερο και άλλο λιγότερο) καλύτερα 

από το Black-Scholes. Αποτιμούν ορθότερα τα δικαιώματα, προβλέπουν τις 

μελλοντικές τιμές, «παρακολουθούν» το χαμόγελο μεταβλητότητας (θέματα που 

σχετίζονται με την κυρτότητα και λοξότητα της κατανομής) και πετυχαίνουν τελικά 

μια πιο ουσιαστική αντιστάθμιση δέλτα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ισχυρισθούμε 

πως η επιλογή ενός οποιοδήποτε μοντέλου θα ήταν ένα βήμα εμπρός για καλύτερη 

αποτίμηση και ορθότερη αντιστάθμιση; Όχι ακριβώς.

Το πρόβλημα ξεκινά από το γεγονός πως για οποιοδήποτε σχεδόν μοντέλο που 

παρουσιάστηκε, έντονη κριτική και αμφισβήτηση το συνοδέυσε (για τα πιο πρόσφατα 

μοντέλα η απουσία τέτοιου αντιλόγου είναι πιθανότατα περισσότερο θέμα χρόνου 

παρά θέμα αποτελεσματικότητας του μοντέλου). Κριτική που συνήθως αφορά την 

όποια μεθοδολογία ακολουθήθηκε (ως προς την εκτίμηση των παραμέτρων, ως προς 

τις όποιες υποθέσεις, ως προς την δοκιμή του μοντέλου κλπ.) και κατ’ επέκταση και 

τα όποια συμπεράσματα. Ενδεικτικά - ως παράδειγμα - μπορεί κανείς να εντοπίσει 

διαφωνία για το αν θα πρέπει οι όποιοι παράμετροι να εξαχθούν από ένα μεγάλο 

δείγμα και στη συνέχεια το μοντέλο να ελεγχθεί με το δείγμα αυτό (in-sample 

μεθοδολογία) ή εάν οι παράμετροι θα πρέπει να εξαχθούν από μια μικρή περίοδο και 

το μοντέλο να ελέγχεται για κάθε επόμενη περίοδο (όπως μια ημέρα) (out-of-sample 

μεθοδολογία).

Παράλληλα ξεπερνώντας τις όποιες βασικές υποθέσεις που υπονοούνται και 

ευνόητα χρησιμοποιούνται στην εξαγωγή ενός οποιοδήποτε μοντέλου (όπως είναι τα 

κόστη συναλλαγών, οι φόροι, μια αποτελεσματική αγορά κοκ.) υπάρχουν υποθέσεις 

που σχετίζονται με το πόσο «ενοποιημένη» με την τρέχουσα αγορά, είναι η αγορά 

παραγώγων (ίδια τιμή για τον κίνδυνο, ίδια «εξέλιξη» για τις τιμές, απαραίτητος
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«συγχρονισμός» κλπ.) κάτι που παύει να ισχύει για παράδειγμα με απουσία 

ρευστότητας στην αγορά παραγώγων. Κάτω από τέτοιες συνθήκες κάποια από τα 

μοντέλα (π.χ. Pan (2002)) δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν. Παρόλα αυτά ευνόητα 

στεκόμαστε στην λογική υπόθεση ότι ένα μοντέλο «εξάγεται» σε ιδανικές συνθήκες 

και το αν λειτουργεί ή όχι κρίνεται στην πράξη.

Από την άλλη δεχόμαστε ότι η αγορά κατά βάση αποτιμά ορθά παρά το 

αντίθετο (απουσία mispricing), ακόμη και αν το ζητούμενο δεν είναι να ταιριάξει ένα 

μοντέλο με οποιοδήποτε τρόπο στις τμιές της αγοράς. Η αγορά όμως είναι κάτι 

«ζωντανό» και «ζει» μέσα από τους επενδυτές και κατ’ επέκταση από τις 

οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες. Σήμερα (μετά το μίνι κραχ του 

1987) τα εκτός χρηματικού ισοδυνάμου δικαιώματα πώλησης αποτιμούνται με 

κάποιο πριμ (όχι τόσο εξαιτίας του ενδεχόμενου ενός ακραίου γεγονότος - που θα 

προκαλέσει πτώση - όσο εξαιτίας του φόβου των επενδυτών προς αυτό το 

ενδεχόμενο και της αποστροφής τους προς τον κίνδυνο). Οι συνθήκες όμως 

αλλάζουν. Κατά συνέπεια η αποστροφή αυτή ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέλλον θα 

μεταβληθεί. Πόσο γρήγορα λοιπόν μιπορούν τα διάφορα μοντέλα να λάβουν το 

ενδεχόμενο μήνυμα αλλαγής συνθηκών και να αποτιμήσουν και πάλι ορθά;

Αν συσσωρευτούν όλα αυτά θα καταλήγαμε σε κάτι που θα έμοιαζε με άρνηση 

«ας περιοριστούμε στο Black-Scholes μια και τα οφέλη από τις επεκτάσεις δεν είναι 

τόσο σημαντικά». Είναι τα πάντα χαμένος κόπος; Σίγουρα όχι. To Black-Scholes 

σφάλει και σφάλει σοβαρά (όπως είδαμε και στην ενότητα 9). Και τα σφάλματα αυτά 

δεν είναι δίχως αντίτιμο για τους συμμετέχοντες στην αγορά. Κάθε ένα από τα 

μοντέλα είναι ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματικότητα και κατ’ επέκταση ένα βήμα 

υπέρ της «προστασίας» του επενδυτή. Άρα κάθε ένα από τα μοντέλα είναι σημαντικό. 

Ποιο όμως είναι το πιο σημαντικό; Ή απλούστερα, ποιο τελικά είναι το καλύτερο;

Δυστυχώς (όπως είπαμε και νωρίτερα) δεν υπάρχει κάποια εύκολη απάντηση. 

Αν πάντως έπρεπε να σταθούμε σε μια κατηγορία θα λέγαμε ότι τα μοντέλα 

στοχαστικής μεταβλητότητας που ενσωματώνουν άλματα για τις τιμές προσεγγίζουν 

καλύτερα από οτιδήποτε άλλο την πραγματικότητα (όπως έχει αποδειχθεί και 

εμπειρικά). Έτσι τουλάχιστον με βάση το πόσο κοντά στην πραγματικότητα 

βρίσκεται (αλλά και βάση αποτελεσμάτων) ένα μοντέλο όπως του Bates (2000) (δύο 

παραγόντων) ή των Duffie, Pan και Singleton (2000) θα έπρεπε να χρησιμοποιείται 

για την αποτίμηση (στη θέση του Black-Scholes). Τι ακριβώς όμως σημαίνει το 

καλύτερο μοντέλο; Για παράδειγμα οι ίδιοι οι συγγραφείς των μοντέλων
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υποστηρίζουν πως κάποια επέκταση των μοντέλων τους με περισσότερους 

παράγοντες, ένα μοντέλο πιο σύνθετο και λεπτομερές θα έχει καλύτερα 

αποτελέσματα (αρκετά λογικό μια και θα να αναπαριστά ορθότερα την 

πραγματικότητα). Ένα μοντέλο όμως για να χαρακτηριστεί βέλτιστο δεν μπορεί να 

κρίνεται αποκλειστικά βάση της αποτελεσματικότητας του αλλά και σύμφωνα με το 

πόσο «εύκολα» προκύπτει αυτή η αποτελεσματικότητα. Η πολυπλοκότητα που το 

βελτιώνει συνεπάγεται δυσχρηστία, και ένα καλό μοντέλο κρίνεται και βάση της 

χρηστικότητας του.

Υπάρχει λοιπόν ένα θεμελιώδες ερώτημα. Το όφελος του ρεαλισμού (αυτό που 

θεωρητικά θα κερδίσουμε με κάθε επιπλέον χαρακτηριστικό) αξίζει την επιπλέον 

πολυπλοκότητα (που συνεπάγεται χρόνο και κόστος); Μια απάντηση προφανώς 

απαιτεί την δοκιμή στην πράξη. Θεωρητικά δηλαδή θα έπρεπε να δοκιμάσουμε κάθε 

μοντέλο (ας πούμε κάθε μοντέλο με χαρακτηριστικά που να το καθιστούν 

ενδιαφέρον, όπως τα μοντέλα στοχαστικής μεταβλητότητας με άλματα, αλλά και με 

closed-form λύση - χάριν χρηστικότητας) και να το συγκρίνουμε με οποιοδήποτε 

άλλο όχι μόνο βάση αποτελεσματικότητας αλλά και βάση χρόνου (κόστος). Και 

μάλιστα η σύγκριση δεν θα πρέπει να αφορά απλώς την απλή αποτίμηση αλλά την 

ορθή δυναμική αντιστάθμιση δέλτα (όπως επιβάλλεται με βάση άλλωστε τα όσα 

παρατήρησαν οι Bakshi, Cao και Chen (1997) και αναφέρθηκαν λίγο παραπάνω) που 

αποτελεί άλλωστε και το πρόβλημα με τις άμεσες συνέπειες για του μετέχοντες στην 

αγορά. Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε ότι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (όπως ένα 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) δεν προχωρούν σε μια απλή αντιστάθμιση (μόνο με τον 

υποκείμενο τίτλο) αλλά σε πιο σύνθετες στρατηγικές (όπου η τέλεια αντιστάθμιση 

δεν είναι ίσως εφικτή, αλλά η χρήση περισσοτέρων εργαλείων - όπως επιπλέον 

παραγώγων - οδηγεί προς την επιθυμητή κατεύθυνση) τα όρια ανάμεσα στο πιο 

μοντέλο είναι καλύτερο γίνονται ακόμη πιο δυσδιάκριτα. Ακόμη και αν στυγνά 

προτείναμε κάποιο μοντέλο (έστω του Bates (2000) που ίσως ξεχωρίζει) ουσιαστικά 

οι διάφορες προσεγγίσεις έχουν πολύ δρόμο ακόμη να διανύσουν ώστε να κριθούν με 

τον πλέον αξιόπιστο τρόπο (στην πράξη).

Το μοντέλο Black-Scholes βρίσκεται εδώ για να μείνει χάρη στην απλότητα και 

τη χρηστικότητα του, αλλά και για να «γεννά» νέες επεκτάσεις, πιο κοντά στην 

αλήθεια, χάρη στα σφάλματα και τις «μεροληψίες» του. Και κάθε μια από αυτές τις 

επεκτάσεις (συνήθως καλύτερη από τις προηγούμενες) έχει να προσφέρει κάτι ακόμη, 

μέχρι ίσως κάποια προσέγγιση να αποδειχθεί τόσο ρηξικέλευθη που δικαιολογημένα
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να υιοθετηθεί (όπως, ίσως, για παράδειγμα οι διαδικασίες Levy εφόσον αποδειχθεί η 

αξία τους στην πράξη) ή μέχρι οι υπολογιστικές δυνατότητες να επιτρέψουν ένα 

οσοδήποτε πολύπλοκο μοντέλο επιθυμούμε (χωρίς επιβάρυνση χρόνου και κόστους). 

Μέχρι τότε όμως - και παρότι θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε κάποιο από τα 

παραπάνω μοντέλα, με καλύτερα από το Black-Scholes αποτελέσματα - αναζητώντας 

το «τέλειο», εγκυμονεί ο κίνδυνος να «χαθούμε» σε έναν ατέρμονο ανταγωνισμό 

ερευνητών ή σε μοντέλα, δαιδάλους πολυπλοκότητας, που σίγουρα δεν εξυπηρετούν 

τους πραγματικά ενδιαφερομένους (διαπραγματευτές - επενδυτές).
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