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5.3. Προσομοίωση τιμών χρηματοοικονομικών προϊόντων 

Σε αυτή την παράγραφο θα εξετάσουμε ένα μοντέλο που μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για την μελέτη της εξέλιξης των τιμών χρηματοοικονομικών προϊόντων (π.χ. 
μετοχές, συνάλλαγμα, δείκτες μετοχών κ.α.) αλλά μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις 
να χρησιμοποιηθεί και για τη μελέτη της εξέλιξης των τιμών φυσικών προϊόντων (π.χ. 
εμπορευμάτων). Συγκεκριμένα, θα θεωρήσουμε ότι η εξέλιξη στο χρόνο των υπό με-
λέτη τιμών περιγράφεται προσεγγιστικά από την γνωστή ως γεωμετρική κίνηση 
Brown (Geometric Brownian Motion). Στη συνέχεια θα δούμε πως μπορούμε να χρη-
σιμοποιήσουμε σε πρακτικά προβλήματα την προσομοίωση της παραπάνω διαδικα-
σίας. Τέλος, αφού γίνει μία σύντομη εισαγωγή στην αγορά παραγώγων χρηματιστη-
ριακών προϊόντων, θα εξετάσουμε προβλήματα που σχετίζονται με δικαιώματα προ-
αίρεσης σε μία χρηματιστηριακή αγορά (option trading).  

 

5.3.1. Το μοντέλο της γεωμετρικής κίνησης Brown 

Έστω S(t) η τιμή της μετοχής που μας ενδιαφέρει στον χρόνο t. Θεωρούμε ότι 
η αρχική τιμή S(0) είναι γνωστή (π.χ. είναι η τιμή της μετοχής στο παρόν). Προφα-
νώς, η S(t) είναι τυχαία μεταβλητή και η οικογένεια {S(t), t ≥ 0} είναι μία στοχαστική 
ανέλιξη. Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρατηρήσαμε ότι, ένα σχετικά απλό μοντέλο 
που μπορεί να περιγράψει την εξέλιξη τιμών στο χρόνο είναι η γεωμετρική κίνηση 
Brown (GBM). Είδαμε ότι αν {S(t), t ≥ 0} ~ GBM τότε η ποσοστιαία μείωση ή αύξη-
ση της τιμής σε κάθε απειροστό διάστημα χρόνου είναι σταθερή και ανεξάρτητη από 
το παρελθόν, κάτι που (σε ένα απλοποιημένο μοντέλο) συμφωνεί με την «συμπεριφο-
ρά» μιας τιμής στην πράξη. Ας δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά γιατί η GBM εμφανί-
ζεται κατά την μελέτη του συγκεκριμένου προβλήματος κάνοντας μια πολύ επιφα-
νειακή εισαγωγή στην στοχαστική ανάλυση.  
 Ξεκινώντας την μελέτη της τιμής S(t) μιας μετοχής, το πρώτο και απλούστερο 
που μπορεί κανείς να κάνει είναι να περιγράψει την συμπεριφορά της διαδικασίας 
{S(t), t ≥ 0} σε ένα πολύ μικρό διάστημα του χρόνου. Χωρίζουμε λοιπόν το χρονικό 
διάστημα (0,τ] σε n υποδιαστήματα πλάτους Δt = τ/n το καθένα (με Δt «μικρό»). Στο 
i-οστό διάστημα χρόνου (ti, ti + Δt] = ((i−1)Δt, iΔt] θεωρούμε ότι η ποσοστιαία αυξο-
μείωση της S είναι μια τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση 
τιμή και διασπορά ανάλογη του Δt, και ανεξάρτητη από το παρελθόν της διαδικασίας. 
Δηλαδή, 
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όπου Z1,Z2,…,Zn ανεξ. τ.μ. που ακολουθούν N(0,1), δηλαδή iZtt Δ+Δ σμ  ~ Ν(μΔt, 

σ2Δt) για κάποιες σταθερές μ, σ2. Οι τ.μ. nZtZtZt ΔΔΔ ,..., 21  τώρα μπορούν να 
θεωρηθούν ως οι προσαυξήσεις μιας BM (γνωρίζουμε ότι οι προσαυξήσεις μιας κί-
νησης Brown είναι ανεξάρτητες κανονικές τ.μ.) και επομένως μπορούμε να γράψουμε 
ότι, 
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όπου {Β(t), t ≥ 0} ~ ΒΜ(0,1) (και άρα B(ti+Δt)−Β(t) ~ N(0,Δt)). Απλούστερα, η πα-
ραπάνω σχέση μπορεί να γραφεί ως εξής: 
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Εάν θεωρήσουμε το Δt → 0, τότε η παραπάνω εξίσωση θα μπορούσε να γραφεί στη 
μορφή: 
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Η παραπάνω εξίσωση είναι μια στοχαστική διαφορική εξίσωση (SDE) για την διαδι-
κασία S. Η εξίσωση αυτή δεν έχει αυστηρό νόημα (όπως στις συνήθεις διαφορικές 
εξισώσεις) διότι, όπως έχουμε παρατηρήσει στο προηγούμενο κεφάλαιο, δεν υπάρχει 
η παράγωγος dB(t)/dt. Παρόλα αυτά η παραπάνω εξίσωση χρησιμοποιείται για να δεί-
ξει την «δυναμική» της στοχαστικής διαδικασίας S. Εάν θέλουμε να εκφρασθούμε 
αυστηρότερα, παρατηρούμε από την (*) παραπάνω ότι 
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Τώρα μπορούμε να πάρουμε Δt → 0 λαμβάνοντας την σχέση 
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όπου τώρα τα ολοκληρώματα που εμφανίζονται μπορούν φυσιολογικά να ορισθούν 
ως τα όρια των παραπάνω αθροισμάτων. Αποδεικνύεται ότι τα ολοκληρώματα αυτά 
είναι καλά ορισμένα (το πρώτο είναι ένα κλασικό ολοκλήρωμα Riemann επάνω σε 
μια διαδρομή (path) της S, ενώ το δεύτερο είναι ένα στοχαστικό ολοκλήρωμα που α-
ποτελεί μια ειδική περίπτωση ενός ολοκληρώματος Ito). Συνήθως γράφουμε την στο-
χαστική διαφορική εξίσωση που είδαμε παραπάνω 

       )()()()( tdBtSdttStdS σμ +=    (**) 

όπου Β ~ ΒΜ(0,1) (η οποία από μόνη της είπαμε ότι δεν έχει αυστηρό νόημα) για να 
εκφράσουμε την παραπάνω στοχαστική ολοκληρωτική εξίσωση.  Η S που ικανοποιεί 
την παραπάνω SDE αποτελεί μια ειδική περίπτωση μιας διαδικασίας Ito η οποία γενι-
κότερα μπορεί να ικανοποιεί μια SDE της μορφής 
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Η αυστηρή μελέτη των παραπάνω στοχαστικών ολοκληρωμάτων και των SDE γίνε-
ται μέσω της λεγόμενης στοχαστικής ανάλυσης.  
  

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, η στοχαστική διαδικασία  S = {S(t), t ≥ 
0} που περιγράφει την εξέλιξη της τιμής μιας μετοχής θα πρέπει να ικανοποιεί την 
SDE (**) (δηλ. την ισοδύναμη στοχαστική ολοκληρωτική εξίσωση). Αποδεικνύεται 
(χρησιμοποιώντας το γνωστό ως λήμμα του Ito) ότι ο λογάριθμος της διαδικασίας S 
θα ικανοποιεί την SDE 
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όπου )1,0(~ BMB . Από την παραπάνω προκύπτει (χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη 
ολοκληρωτική εξίσωση, δηλαδή ολοκληρώνοντας κατά μέλη από 0 έως t) ότι, 
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Δηλαδή η διαδικασία ln S(t) ~ ΒΜ(μ − σ2/2, σ2) και επομένως η S που ικανοποιεί την 
παραπάνω SDE (**) θα είναι μια γεωμετρική κίνηση Brown. Κάτι τέτοιο μπορεί εύ-
κολα να φανεί και από την αρχική υπόθεση (*) ότι η ποσοστιαία αυξομείωση της S σε 
ένα χρονικό διάστημα μήκους Δt είναι μια κανονική τυχαία μεταβλητή με μέση τιμή 
και διασπορά ανάλογη του Δt, και ανεξάρτητη από το παρελθόν της διαδικασίας (στο 
προηγ. κεφάλαιο ορίσαμε ως GBM μια διαδικασία με τα παραπάνω χαρακτηριστικά). 
 

5.3.2. Το χρηματιστήριο παραγώγων (derivatives) 

 Παράλληλα με την λειτουργία των χρηματιστηρίων αξιών όπου πραγματο-
ποιούνται συναλλαγές μετοχών, σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργούν και τα λεγόμενα 
χρηματιστήρια παραγώγων. Στα χρηματιστήρια αυτά δεν συναλλάσσονται μετοχές 
αλλά χρηματιστηριακά παράγωγα προϊόντα. Ως παράγωγο προϊόν θεωρείται μια δι-
μερής σύμβαση η οποία μπορεί να αναφέρεται σε μετοχές, δείκτες μετοχών (π.χ. 
FTSE 20, FTSE 40), ομολογίες, συνάλλαγμα ή και εμπορεύματα. Τα πιο γνωστά πα-
ράγωγα προϊόντα είναι: 

• Τα δικαιώματα προαίρεσης (options). Δικαίωμα προαίρεσης καλείται μία συμφω-
νία η οποία δίνει στον αγοραστή το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να αγοράσει 
ή να πουλήσει ένα συγκεκριμένο αγαθό (π.χ. μετοχή) σε μία προκαθορισμένη τιμή, 
κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου ή σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία στο 
μέλλον. 

• Τα προθεσμιακά συμβόλαια (forwards και futures). Προθεσμιακό συμβόλαιο κα-
λείται μία συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλομένων, ο ένας εκ των οποίων υπόσχεται να 
πουλήσει και ο άλλος να αγοράσει, μία συγκεκριμένη ποσότητα ενός αγαθού, σε μία 
καθορισμένη ημερομηνία στο μέλλον, σε μία προκαθορισμένη τιμή συναλλαγής. Χω-
ρίζονται σε δύο κατηγορίες: Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures) τα 
οποία είναι τυποποιημένα προϊόντα και συναλλάσσονται στο χώρο του Χρηματιστη-
ρίου παραγώγων, και τα Προθεσμιακά Συμβόλαια (Forwards) τα οποία διαμορφώνο-
νται ανάλογα με τις ανάγκες του επενδυτή και διαπραγματεύονται κυρίως στην εξω-
χρηματιστηριακή αγορά (σε ένα οργανωμένο δίκτυο μεταξύ θεσμικών επενδυτών). 

Η αγορά των παραγώγων αναπτύχθηκε για δύο κυρίως λόγους: για την αντι-
στάθμιση των κινδύνων (hedging) σε χαρτοφυλάκια διαχειριστών (π.χ. ώστε ο κάτο-
χος ενός χαρτοφυλακίου μετοχών να αντιμετωπίσει μια επικείμενη κρίση) και φυσικά 
για κερδοσκοπία λόγω της αβεβαιότητας της αγοράς (π.χ. ώστε ένας επενδυτής να 
εκμεταλλευτεί μία επικείμενη άνοδο της αγοράς). Παράγωγα προϊόντα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τον ιδιώτη επενδυτή αλλά κυρίως χρησιμοποιούνται από τρά-
πεζες, αμοιβαία κεφάλαια, διαχειριστές μεγάλων ιδιωτικών κεφαλαίων, ασφαλιστικά 
ταμεία και εταιρίες, δημόσιες εταιρίες, επενδυτικές εταιρίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
κ.α. (οι οποίες αποσκοπούν περισσότερο στην αντιστάθμιση των κινδύνων στα χαρ-
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τοφυλάκια τους και λιγότερο στην κερδοσκοπία)1. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε 
μόνο στα δικαιώματα προαίρεσης.  

 

Τα δικαιώματα προαίρεσης (options) 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το δικαίωμα προαίρεσης δίνει στον αγορα-
στή το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να αγοράσει ή να πωλήσει ένα αγαθό 
(π.χ. μετοχή) κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Διακρίνεται σε δύo είδη: Δικαίωμα 
αγοράς (call option) και Δικαίωμα πώλησης (put option).  

Συγκεκριμένα, ο αγοραστής αγοράζει από τον πωλητή το δικαίωμα αγοράς 
(αντίστοιχα, πώλησης) το οποίο του δίνει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να 
αγοράσει από τον (αντίστοιχα, να πωλήσει στον) πωλητή συγκεκριμένη ποσότητα (το 
μέγεθος του συμβολαίου) της υποκείμενης αξίας (π.χ. της μετοχής) σε προκαθορισμέ-
νη τιμή (η τιμή εξάσκησης - exercise price) σε προκαθορισμένη μελλοντική ημερο-
μηνία (χρόνος εξάσκησης t - exercise time t). Επομένως, ένα δικαίωμα προαίρεσης 
χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω: 

1. Το είδος του δικαιώματος (δικαίωμα αγοράς ή δικαίωμα πώλησης) 

2. Ο υποκείμενος τίτλος (π.χ. δείκτης FTSE/ASE-20 , μετοχή Α κ.λπ.) 

3. Το μέγεθος του συμβολαίου (π.χ. το κάθε συμβόλαιο με υποκείμενο τίτλο τη μετο-
χή Α, συνήθως αντιστοιχεί σε 100 μετοχές Α)  

4. Η ημερομηνία λήξης. Aνάλογα με το χρόνο εξάσκησης (t) υπάρχουν δύο κύριες 
κατηγορίες δικαιωμάτων προαίρεσης: (α) Αμερικανικού τύπου (American option) όταν 
το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να εξασκηθεί οποιαδήποτε στιγμή μέχρι την ημερο-
μηνία λήξης. (β) Ευρωπαϊκού τύπου (European option) όταν το δικαίωμα προαίρεσης 
μπορεί να εξασκηθεί μόνο κατά την ημερομηνία λήξης. 

5. Η τιμή εξάσκησης Κ (strike price ή exercise price) η προκαθορισμένη τιμή στην 
οποία ο αγοραστής του δικαιώματος αγοράς/πώλησης θα αγοράσει/πωλήσει (εάν επι-
λέξει να εξασκήσει το δικαίωμα) το συγκεκριμένο αγαθό (π.χ. μετοχή) στο οποίο α-
ναφέρεται το δικαίωμα. 

Προφανώς, ο αγοραστής ενός δικαιώματος προαίρεσης θα πρέπει να καταβά-
λει ένα αντίτιμο C (ασφάλιστρο ή τιμή δικαιώματος - Option prize, option premium) 
στον πωλητή του δικαιώματος διότι ο πωλητής αναλαμβάνει ρίσκο για το οποίο πρέ-
πει να αποζημιωθεί (ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει την εντολή του α-
γοραστή εάν και όποτε ο δεύτερος το θελήσει, ενώ ο αγοραστής δεν είναι υποχρεω-
μένος να εξασκήσει το δικαίωμά του, εάν δεν τον συμφέρει).  

Συνοψίζοντας, ένας επενδυτής ή ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου μπορεί να 
λάβει τις εξής βασικές θέσεις:  

1. Αγορά Δικαιώματος Αγοράς (Long Call): συνήθως όταν προβλέπει ανοδική τάση 
στην μετοχή. Παρότι προσδοκά άνοδο, ο επενδυτής δεν επιθυμεί να ρισκάρει την αγο-
ρά μετοχών και εναλλακτικά αποφασίζει να αγοράσει ένα δικαίωμα αγοράς (π.χ. 100 
                                                           
1 Παρεμπιπτόντως, αναφέρουμε ότι στην Ελληνική αγορά, το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών 
δημιουργήθηκε το 1997 και από 31 Αυγούστου 2002 συγχωνεύτηκε με το χρηματιστήριο Αξιών Αθη-
νών. Στην παρούσα φάση (2003), βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση:  
- Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στους δείκτες FTSE/20, FTSE/40,  
- Μετοχικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις μετοχές του ΟΤΕ, Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, 
Coca-Cola 3Ε, Vodafone, Alpha Bank και Intracom. 
- Δικαιώματα προαίρεσης στους δείκτες FTSE/20, FTSE/40. 
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μετοχών) έναντι ποσού C. Έτσι, αν η μετοχή όντως κινηθεί ανοδικά, εξασκώντας το 
δικαίωμα, θα αγοράσει τις μετοχές στην προκαθορισμένη τιμή εξάσκησης Κ η οποία 
θα είναι χαμηλότερη από την τιμή της μετοχής S(t) στο χρόνο εξάσκησης (: κέρδος 
S(t) − Κ − C διότι θεωρητικά, μπορεί αυτόματα να πωλήσει τις μετοχές στην τιμή 
S(t)). 

     
η τιμή της μετοχής είναι μεγαλύτερη από την τιμή εξά-
σκησης Κ στο χρόνο εξάσκησης: το δικαίωμα αγοράς 
εξασκείται 

η τιμή της μετοχής είναι μικρότερη από την τιμή εξάσκη-
σης Κ στο χρόνο εξάσκησης: το δικαίωμα αγοράς δεν 
εξασκείται 

 

2. Αγορά Δικαιώματος Πώλησης (Long Put): συνήθως όταν προβλέπει καθοδική τά-
ση στην μετοχή. Παρότι προσδοκά πτώση, ο διαχειριστής ενός χαρτοφυλακίου δεν 
επιθυμεί να ρισκάρει την πώληση μετοχών και εναλλακτικά αποφασίζει να αγοράσει 
ένα δικαίωμα πώλησης (π.χ. 100 μετοχών). Έτσι αν η μετοχή όντως κινηθεί καθοδι-
κά, εξασκώντας το δικαίωμα, θα πωλήσει τις μετοχές στην προκαθορισμένη τιμή ε-
ξάσκησης Κ η οποία θα είναι υψηλότερη από την τιμή της μετοχής S(t) στο χρόνο ε-
ξάσκησης.  

3. Πώληση Δικαιώματος Αγοράς (Short Call): συνήθως όταν προβλέπει στάσιμη ή 
ελαφρά καθοδική τάση στην μετοχή. Ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου προκειμένου 
να αυξήσει την απόδοση του χαρτοφυλακίου του σε περίοδο στασιμότητας πωλεί ένα 
δικαίωμα αγοράς (π.χ. 100 μετοχών). Έτσι αν η μετοχή όντως μείνει στάσιμη ή κινη-
θεί ελαφρά καθοδικά, ο αγοραστής του δικαιώματος δεν θα εξασκήσει το δικαίωμα, 
και έτσι ο πωλητής θα έχει κέρδος από το ασφάλιστρο του δικαιώματος (option pre-
mium) που θα έχει καταβάλει ο αγοραστής (το οποίο θα αντισταθμίζει και ενδεχόμε-
νη περιορισμένη πτώση της τιμής της μετοχής). 

4. Πώληση Δικαιώματος Πώλησης (Short Put): συνήθως όταν προβλέπει στάσιμη ή 
ελαφρά ανοδική τάση στην μετοχή. Ο επενδυτής πωλεί ένα δικαίωμα πώλησης (π.χ. 
100 μετοχών). Έτσι αν η μετοχή όντως μείνει στάσιμη ή κινηθεί ελαφρά ανοδικά, ο 
αγοραστής του δικαιώματος δεν θα εξασκήσει το δικαίωμα, και έτσι ο πωλητής θα 
έχει κέρδος από το ασφάλιστρο του δικαιώματος (option premium) που θα έχει κατα-
βάλει ο αγοραστής. 

 

5.3.3. Αποτίμηση της αξίας παραγώγων (risk-neutral valuation) 

 Ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην χρηματοοικονομική θεωρία είναι η 
θεωρία του arbitrage (εξισορροπητική κερδοσκοπία). Θα αναφέρουμε στη συνέχεια εν 
συντομία ορισμένα βασικά αποτελέσματα της θεωρίας αυτής.  
 Ένα ερώτημα που εμφανίζεται στην προηγούμενη παράγραφο είναι: ποια θα 
πρέπει να είναι η τιμή C πώλησης/αγοράς ενός δικαιώματος προαίρεσης όταν είναι 
γνωστά όλα τα υπόλοιπα μεγέθη (μ, σ, S(0), t, K); Πιο συγκεκριμένα, μας ενδιαφέρει 
να βρούμε την τιμή C ενός παραγώγου το οποίο αποδίδει κέρδος h(S) από τη χρήση 
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του στο χρόνο εξάσκησης t, όπου S είναι η διαδικασία που εκφράζει την εξέλιξη της 
τιμής του χρηματιστηριακού προϊόντος. 
 Αρχικά υποθέτουμε ότι στην αγορά υπάρχει μια επένδυση χωρίς ρίσκο που 
προσφέρει επιτόκιο r (με συνεχή ανατοκισμό), π.χ. ομόλογο με επιτόκιο r. Επομένως, 
επενδύοντας ποσό Α, μετά από χρόνο t θα λάβουμε2 Αert. Επίσης, αν υπάρχει μια 
στρατηγική αγοραπωλησιών μετοχών, δικαιωμάτων και ομολόγων που επιτρέπει σε 
έναν εξιδανικευμένο παίκτη χρηματιστηρίου να έχει σίγουρο κέρδος (ο οποίος μπορεί 
να κάνει στιγμιαία συναλλαγές μετοχών χωρίς κόστος συναλλαγών), τότε λέγεται ότι 
η αγορά προσφέρει ευκαιρία για arbitrage (κερδοσκοπία). Σύμφωνα με την θεωρία 
του arbitrage pricing, αποδεικνύεται το εξής: 

Πρόταση (arbitrage pricing ή risk-neutral valuation). Για να μην υπάρχει δυνατό-
τητα για arbitrage στην αγορά θα πρέπει η παρούσα αξία του παραγώγου (που αποδίδει 
κέρδος h(S) στο χρόνο t), να είναι ίση με  

)],
2

(~ln|)([ 2
2

σσ
−− rBMSSheE rt . 

Με άλλα λόγια, η παρούσα αξία του παραγώγου θα πρέπει να είναι ίση με την πα-
ρούσα αξία του αναμενόμενου κέρδους από την χρήση του παραγώγου όταν η υπο-
κείμενη μετοχή ακολουθεί μια γεωμετρική κίνηση Brown και συγκεκριμένα όταν  
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Παρατηρούμε ότι σε αυτή την περίπτωση, 
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(αν Ζ ~ Ν(0,1) τότε )( uZeE = 2/2ue  ) δηλαδή η αναμενόμενη τιμή της μετοχής στο 
χρόνο t είναι ίση με το κέρδος που θα είχαμε αν επενδύαμε τα χρήματα που δώσαμε 
για την αγορά της μετοχής (S(0)) σε μια επένδυση χωρίς ρίσκο (π.χ. σε ομόλογο με 
επιτόκιο r). Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι η μετοχή προσφέρει «ου-
δέτερη απόδοση» ή «απόδοση ουδέτερου ρίσκου» (risk-neutral). Συνοψίζοντας λοι-
πόν μπορούμε να πούμε ότι: «Η παρούσα αξία του παραγώγου θα πρέπει να είναι ίση 
με την παρούσα αξία του αναμενόμενου κέρδους από την χρήση του παραγώγου όταν η 
υποκείμενη μετοχή προσφέρει απόδοση ουδέτερου ρίσκου» 

 Είναι σημαντική σε αυτό το σημείο η παρατήρηση ότι η πρόταση δεν υπονοεί 
ότι η τιμή της μετοχής ακολουθεί στην πραγματικότητα την GBM με τις παραπάνω 
παραμέτρους, αλλά ότι προκειμένου να αποτιμηθεί η αξία του παραγώγου θα πρέπει 
να «προσποιηθούμε» ότι η τιμή της μετοχής ακολουθεί την συγκεκριμένη GBM και 
να υπολογίσουμε την παραπάνω αναμενόμενη τιμή. 

 

 

                                                           
2 Αν το επιτόκιο μιας περιόδου (π.χ. έτους) είναι r και ο ανατοκισμός ενός κεφαλαίου Α γίνεται σε k 
υποπεριόδους ανά έτος (σε κάθε μία από τις οποίες θεωρείται επιτόκιο r/k), τότε η αξία του Α στο τέ-
λος του έτους θα είναι A(1+r/k)k η οποία συγκλίνει στο Αer όταν k → ∞, δηλαδή όταν θεωρήσουμε 
συνεχή ανατοκισμό. Επομένως η μέλλουσα αξία του Α μετά από t περιόδους (π.χ. έτη) θα είναι Αert, 
ενώ αντίστοφα η παρούσα αξία ενός κεφαλαίου που μετά από χρόνο t θα έχει αξία Β είναι Be−rt. 
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Αποτίμηση της αξίας δικαιωμάτων προαίρεσης (no-arbitrage option pricing) 

Μια πρώτη εφαρμογή της παραπάνω πρότασης (arbitrage pricing) είναι να 
βρούμε την παρούσα αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης. Συγκεκριμένα, για ένα δι-
καίωμα προαίρεσης θεωρούμε γνωστά τα παρακάτω: 

• S(0): Η σημερινή τιμή του υποκείμενου τίτλου (security’s initial price) 

• K: Η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος προαίρεσης (strike price ή exercise price) 

• t: Ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι τη λήξη του δικαιώματος (exercise time) 

• σ: Η διακύμανση της τιμής του υποκείμενου τίτλου (security’s volatility parameter) 

• r: Το επιτόκιο της αγοράς δίχως κίνδυνο (risk-neutral interest rate) 

Με βάση αυτά, θα πρέπει να υπολογίσουμε την παρούσα τιμή ή το ασφάλιστρο C του 
δικαιώματος (option cost ή option premium). Αυτό θα πρέπει να γίνει στις 4 κυριότε-
ρες περιπτώσεις: (i) δικαίωμα αγοράς Ευρωπαϊκού τύπου, (ii) δικαίωμα αγοράς Αμε-
ρικανικού τύπου, (iii) δικαίωμα πώλησης Ευρωπαϊκού τύπου και (iii) δικαίωμα πώ-
λησης Αμερικανικού τύπου.  

Υπενθυμίζεται ότι το δικαίωμα προαίρεσης Αμερικανικού τύπου μπορεί να ε-
ξασκηθεί οποιαδήποτε στιγμή μέχρι την ημερομηνία λήξης t ενώ το δικαίωμα προαί-
ρεσης Ευρωπαϊκού τύπου μπορεί να εξασκηθεί μόνο κατά την ημερομηνία λήξης t. 
(Στο χρηματιστήριο Αθηνών τα δικαιώματα είναι Ευρωπαϊκού τύπου). 
 Ας εξετάσουμε λοιπόν την περίπτωση των δικαιωμάτων αγοράς (call options, 
European or American style). Από την πρόταση του arbitrage pricing θα πρέπει 

),,,),0(( rtKSC σ = )],2/(~ln|)([ 22 σσ−− rBMSSheE rt . 

Το κέρδος από τη χρήση του δικαιώματος αγοράς Ευρωπαϊκού τύπου θα είναι 

+−≡−= ))((}0,)(max{)( KtSKtSSh  

διότι αν η τιμή S(t) του υποκείμενου τίτλου (π.χ. μετοχής) κατά το χρόνο εξάσκησης 
είναι μεγαλύτερη της προσυμφωνημένης τιμής εξάσκησης Κ, τότε θα εξασκηθεί το 
δικαίωμα με κέρδος S(t) − K (αγορά στην χαμηλή τιμή Κ ενώ η τρέχουσα είναι S(t)). 
Διαφορετικά, αν S(t) < Κ δεν υπάρχει λόγος να εξασκηθεί το δικαίωμα και τότε το 
κέρδος θα είναι 0. Επειδή τώρα lnS ~ BM(r − σ2/2, σ2) μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 
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Είναι σχετικά εύκολο τώρα να δούμε ότι αν θέσουμε s = S(0), I(α > β) = 1 αν α > β 
και 0 αν β ≤ α, θα είναι  
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Παρατηρώντας τώρα ότι γενικά, 
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προκύπτει τελικά ότι η παρούσα (no-arbitrage) τιμή του δικαιώματος αγοράς Ευρω-
παϊκού τύπου δίνεται από τον τύπο  
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και Φ(x) είναι η σ.κ. της τυπικής κανονικής κατανομής. Ο παραπάνω τύπος είναι 
γνωστός ως ο τύπος των Black and Scholes και δόθηκε το 1973 από τους Fisher Black 
και Myron Scholes3. Το παραπάνω μοντέλο που αναπτύχθηκε από τους συγκεκριμέ-
νους ερευνητές αποτελεί την κλασική μέθοδο αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης.  

 

Παρατηρήσεις. 1) Μετά από παρέλευση χρόνου τ : 0 < τ < t η τιμή του δικαιώματος 
προφανώς θα είναι ),,,),(( rtKSC σττ − .  

2) Χρησιμοποιώντας μία σχέση που συνδέει την τιμή του δικαιώματος αγοράς με την 
τιμή του δικαιώματος πώλησης (Ευρωπαϊκού τύπου) ώστε να αποκλείεται εξεύρεση 
στρατηγικής που οδηγεί σε σίγουρο κέρδος (no-arbitrage), αποδεικνύεται ότι η no-
arbitrage τιμή του δικαιώματος πώλησης Ευρωπαϊκού τύπου θα είναι  

)0(),,,),0((),,,),0(( SKertKSCrtKSP rt −+= −σσ . 

3) Είναι εύκολο να αποδειχθεί ότι η no-arbitrage τιμή ενός δικαιώματος αγοράς Ευ-
ρωπαϊκού τύπου είναι ίση με την no-arbitrage τιμή ενός δικαιώματος αγοράς Αμερι-
                                                           
3 Black, F and M. Scholes (1973), «The pricing of options and corporate liabilities», Journal of Politi-
cal Economy 81:637-659, και Merton R. (1973), «Theory of rational option pricing», Bell Journal of 
Economics and Management Science 4:141-183. To 1997, o Myron Scholes και ο Robert Merton (ο 
οποίος συμπλήρωσε και επέκτεινε τη θεωρία) τιμήθηκαν με το Βραβείο Nobel Οικονομίας για το έργο 
τους αυτό (δυστυχώς, ο Fisher Black απεβίωσε το 1995 και έτσι δεν μπορεσε να μοιραστεί και αυτός 
το βραβείο).  
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κανικού τύπου. Αυτό συμβαίνει διότι δεν είναι ποτέ (θεωρητικά) βέλτιστη η στρατη-
γική να ασκήσει κανείς το δικαίωμα αγοράς Αμερικανικού τύπου πριν την ημερομη-
νία λήξης του (αν π.χ. αποφασίζει κανείς να ασκήσει το δικαίωμα σε χρόνο t0 < t, τότε 
θα έχει κέρδος S(t0) − K. Εάν όμως αντί αυτού, στο χρόνο t0 πωλήσει τις μετοχές (με 
την υπόσχεση ότι θα τις παραδώσει στο χρόνο t - short selling) στην παρούσα τιμή 
S(t0) και τις αγοράσει την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος t, πληρώνοντας min{K, 
S(t)} (είτε ασκεί το δικαίωμα, είτε τις αγοράζει από την αγορά ότι από τα δύο συμφέ-
ρει) τότε θα έχει κέρδος S(t0) − min{K, S(t)} > S(t0) − K). Συνεπώς και η no-arbitrage 
τιμή ενός δικαιώματος αγοράς Αμερικανικού τύπου δίνεται από τον τύπο Black-
Scholes. 

4) Αντίθετα με το δικαίωμα αγοράς Αμερικανικού τύπου, ή εξάσκηση ενός δικαιώμα-
τος πώλησης Αμερικανικού τύπου πριν την ημερομηνία λήξης του μπορεί να αποβεί 
σε όφελος. Συνεπώς το δικαίωμα πώλησης Αμερικανικού τύπου θα κοστίζει περισσό-
τερο από το αντίστοιχο Ευρωπαϊκού τύπου. Το κόστος του αυτό δεν είναι εύκολο να 
δοθεί από έναν κλειστό τύπο διότι εξαρτάται από τον χρόνο εξάσκησης του (για τον 
προσδιορισμό του συνήθως χρησιμοποιούνται κάποιοι προσεγγιστικοί αλγόριθμοι). 

5) Στην πράξη, η τιμή των δικαιωμάτων είναι ίση με την τιμή που προκύπτει από τον 
τύπο των Black-Scholes; Έστω ότι έχει εκτιμηθεί η διακύμανση (volatility) σ που α-
φορά έναν τίτλο (π.χ. από την διακύμανση της τιμής του στο παρελθόν – historical 
data volatility estimation) και επίσης είναι γνωστή η τιμή εξάσκησης K, ο χρόνος ε-
ξάσκησης t, το επιτόκιο αγοράς r και η παρούσα τιμή S(0). Σε αυτή την περίπτωση αν 
και υπάρχει μοναδική τιμή C (από τον τύπο των Black-Scholes) του δικαιώματος η 
οποία δεν οδηγεί σε σίγουρο κέρδος (no-arbitrage option price), ενδέχεται η πραγμα-
τική τιμή του δικαιώματος στην αγορά να είναι διαφορετική. Αυτό μπορεί να συμβαί-
νει για τους κάτωθι λόγους: 

α) Για μικρές διακυμάνσεις της πραγματικής από την θεωρητική τιμή του δικαιώμα-
τος, αν και θεωρητικά μπορεί να εφαρμοστεί στρατηγική που οδηγεί σε σίγουρο κέρ-
δος (arbitrage), πρακτικά κάτι τέτοιο δεν εφικτό (η εφαρμογή μιας τέτοιας στρατηγι-
κής στην πράξη είναι ανέφικτη διότι, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, αφορά έναν εξιδα-
νικευμένο παίκτη ο οποίος μπορεί να κάνει στιγμιαία συναλλαγές χωρίς κόστος). 

β) Πολλοί επενδυτές μπορεί να μην συμφωνούν με την εκτίμηση του σ ή να προσδο-
κούν αλλαγή της τιμής του στο άμεσο μέλλον. Μάλιστα πολλοί προτείνουν κάτι αντί-
στροφο: η εκτίμηση του σ να γίνεται μέσω της τιμής του δικαιώματος στην αγορά 
(implied volatility) και όχι από την εξέλιξη της τιμής του τίτλου στο παρελθόν (his-
torical data volatility estimation). 

γ) Η θεωρητική τιμή του C εξάγεται υπό την υπόθεση ότι η διαδικασία {S(t), t > 0} 
είναι μία γεωμετρική κίνηση Brown, κάτι που τις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί 
προσέγγιση αλλά όχι ακριβή περιγραφή της πραγματικότητας.  

Γενικά, η τιμή ενός δικαιώματος στην αγορά εξαρτάται και από ποιοτικούς 
παράγοντες (π.χ. συγχωνεύσεις, εξαγορές και νέα στρατηγικά σχέδια εταιριών, ρευ-
στότητα της αγοράς στους συγκεκριμένους τίτλους, ψυχολογία της αγοράς, απόδοση 
της αγοράς στο σύνολό της κ.α.). Παρόλα αυτά, η τιμή που δίνεται από τον τύπο του 
Black-Scholes αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
π.χ. από έναν επενδυτή ή έναν διαχειριστή χαρτοφυλακίου για κερδοσκοπία ή αντι-
στάθμιση κινδύνου (Hedging). 
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5.3.4. Παραδείγματα – Εφαρμογές 

Παράδειγμα 1. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να δούμε πως μπορούμε εναλλακτικά 
να εκτιμήσουμε την τιμή ενός δικαιώματος αγοράς μέσω προσομοίωσης. Προφανώς, 
στη συγκεκριμένη περίπτωση κάτι τέτοιο είναι περιττό διότι όπως είδαμε υπάρχει ο 
τύπος των Black-Scholes. Αξίζει όμως να δούμε αυτή την προσέγγιση διότι αφενός 
μπορούμε άμεσα να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα από την προσομοίωση με τα θεω-
ρητικά, αλλά και γιατί μπορούμε ξεκινώντας από την περίπτωση αυτή να αντιμετωπί-
σουμε (τροποποιώντας κατάλληλα τον αλγόριθμο) πιο πολύπλοκα μοντέλα. Ο αντί-
στοιχος αλγόριθμος θα είναι: 

ΒΗΜΑ 1. Θέτουμε i = 1, sum = 0 και μ = r −σ2/2, 
ΒΗΜΑ 2. Παράγουμε Z ~ )1,0(N , 

ΒΗΜΑ 3. Θέτουμε ,)0()( ZtteStS σμ+=  sum = sum + max{S(t)−K,0}. 
ΒΗΜΑ 4. Θέτουμε i = i +1 και αν i ≤ n επιστρέφουμε στο BHMA 2. 

ΒΗΜΑ 5. Θέτουμε C_estimated = n
sume rt−

 

Και η υλοποίησή του μέσω του Mathematica (για συγκεκριμένες τιμές των παραμέ-
τρων) θα είναι: 

 << Statistics`ContinuousDistributions` 
n = 10000; r = 0.1; sigma = 0.2; K = 120; S0 = 100; t = 3; 
sum = 0; m = r - sigma^2/2; 
Do[Z = Random[NormalDistribution[0, 1]]; 
    S = S0*Exp[t*m + sigma*t^0.5*Z]; sum = sum + Max[S-K,0]; 
    ,{i, 1, n}]; 
Print[Exp[-r*t]sum/n] 

 

 19.4392  
 

Μπορούμε εύκολα να βρούμε και την ακριβή τιμή μέσω του τύπου Black – Scholes: 

 omega = (r*t + sigma^2*t/2 - Log[K/S0])/(sigma*t^0.5); 
C0 = S0*CDF[NormalDistribution[0, 1], omega] -  
 K*Exp[-r*t]*CDF[NormalDistribution[0, 1],omega-sigma*t^0.5] 

 

 19.2724  

 

Παράδειγμα 2. Διάφορες παραλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης (exotic options) 

Εκτός από τα συνήθη δικαιώματα προαίρεσης που περιγράφηκαν παραπάνω 
(τα οποία μερικές φορές καλούνται και «vanilla options»), τα τελευταία χρόνια έχουν 
αρχίσει να προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών αλλά και των ερευνητών και 
δικαιώματα προαίρεσης με διαφορετικούς όρους τα οποία είναι γνωστά ως «exotic 
options». Κυριότερα exotic options είναι: 

1. Barrier options. Αυτά τα δικαιώματα θεωρούνται ισχύοντα ή μη ισχύοντα 
(«alive» ή «killed») ανάλογα με το αν η τιμή του υποκείμενου τίτλου (π.χ. μετοχή) 
από τον χρόνο αγοράς 0 μέχρι τον χρόνο t εξάσκησης του δικαιώματος περάσει ή όχι 
ένα φράγμα (barrier). Υπάρχουν 4 υποκατηγορίες: 
• down-and-in: θεωρούνται alive και μπορούν να εξασκηθούν μόνο όταν η τιμή της 
μετοχής περάσει κάτω από ένα προκαθορισμένο φράγμα u (u < S(0)) μέχρι το χρό-
νο εξάσκησης t. 
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• down-and-out: θεωρούνται dead και δεν μπορούν να εξασκηθούν όταν η τιμή της 
μετοχής περάσει κάτω από ένα προκαθορισμένο φράγμα u (u < S(0)) μέχρι το χρό-
νο εξάσκησης t. 

• up-and-in: θεωρούνται alive και μπορούν να εξασκηθούν μόνο όταν η τιμή της με-
τοχής περάσει πάνω από ένα προκαθορισμένο φράγμα u (u > K) μέχρι το χρόνο 
εξάσκησης t. 

• up-and-out: θεωρούνται dead και δεν μπορούν να εξασκηθούν όταν η τιμή της με-
τοχής περάσει πάνω από ένα προκαθορισμένο φράγμα u (u > K) μέχρι το χρόνο 
εξάσκησης t. 

Συνήθως, η τιμή της μετοχής συγκρίνεται με το u μόνο κατά το τέλος της συ-
νεδρίασης κάθε ημέρα. 

2. Asian options. Η αξία αυτών των δικαιωμάτων εξαρτάται από την πορεία 
της τιμής της μετοχής μέχρι τον χρόνο εξάσκησής τους. Μία περίπτωση είναι η εξής: 
η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος K (strike prize) δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά 
είναι ίση με τη μέση τιμή που είχε η μετοχή από το χρόνο αγοράς του δικαιώματος 
μέχρι τον χρόνο εξάσκησης t (π.χ. μετρούμενη κατά το τέλος των συνεδριάσεων κάθε 
ημέρα). 

3. Lookback options. Η αξία και αυτών των δικαιωμάτων εξαρτάται από την 
πορεία της τιμής της μετοχής μέχρι τον χρόνο εξάσκησής τους. Συγκεκριμένα, η τιμή 
εξάσκησης του δικαιώματος K (strike prize) δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά είναι 
ίση με την μικρότερη τιμή που είχε η μετοχή από το χρόνο αγοράς του δικαιώματος 
μέχρι τον χρόνο εξάσκησης t (π.χ. μετρούμενη κατά το τέλος των συνεδριάσεων κάθε 
ημέρα). 

Όπως έχουμε ήδη παρατηρήσει και παραπάνω, ένας τρόπος να αποτιμηθεί η 
παρούσα αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης είναι να υπολογιστεί η παρούσα αξία του 
αναμενόμενου κέρδους από τη χρήση τους (όταν lnS ~ BM(r, σ2)), δηλαδή,  

C = )],2/(~ln|)([ 22 σσ−− rBMSSheE rt  

όπου r είναι το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο της αγοράς. Δυστυχώς όμως, στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις δεν είναι καθόλου εύκολο να υπολογιστεί αναλυτικά η παραπάνω 
μέση τιμή. Μπορούμε όμως να την εκτιμήσουμε μέσω Monte Carlo προσομοίωσης.  

Για παράδειγμα ας δούμε πως μπορούμε να εκτιμήσουμε την τιμή ενός Asian 
call option. Ας θεωρήσουμε την περίπτωση όπου η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος 
K (strike prize) δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά είναι ίση με τη μέση τιμή κλεισίμα-
τος της μετοχής μέχρι το χρόνο εξάσκησης t = n ημέρες. Έστω λοιπόν S(t/n), S(2t/n), 
…,S(t) οι τιμές κλεισίματος της μετοχής στις n αυτές διαδοχικές ημέρες. Το κέρδος 
από τη χρήση αυτού του δικαιώματος αγοράς θα είναι 

+
=
∑−= ))(1)(()(

1

n

i n
itS

n
tSSh . 

Συνεπώς η παρούσα αξία του αναμενόμενου κέρδους από την χρήση του δικαιώματος 
θα είναι 

)],2/(~ln|))(1)(([ 22

1
σσ−− +

=

− ∑ rBMS
n
itS

n
tSeE

n

i

rt . 

Ο σχετικός αλγόριθμος Monte-Carlo εκτίμησης της παραπάνω ποσότητας θα είναι: 
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ΒΗΜΑ 1. Θέτουμε j = 1, sum = 0 και μ = r −σ2/2, 
ΒΗΜΑ 2. Θέτουμε S0 = s0, ,/)/(

1
iZntnt

ii eSS σμ+
−=  i=1,2,…,n όπου Ζi ~ )1,0(N ,ανεξ. τ.μ. 

  και θέτουμε }0,1max{
1
∑
=

−+=
n

i
in S

n
Ssumsum . 

ΒΗΜΑ 3. Θέτουμε j = j +1 και αν i ≤ m επιστρέφουμε στο BHMA 2. 

ΒΗΜΑ 5. Θέτουμε C_estimated = m
sume rt−

. 
 

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να εκτιμήσουμε και τις τιμές των άλλων exotic options. 
Π.χ.  ένα Lookback call option θα έχει (no-arbitrage) τιμή 

C = )],2/(~ln|))(min)(([ 22 σσ−− +
− rBMS

n
itStSeE i

rt  

(K = μικρότερη τιμή κλεισίματος της μετοχής μέχρι τον χρόνο εξάσκησης) και εκτι-
μάται μέσω προσομοίωσης όμοια με το παράδειγμα του Asian call option. 

 

Παράδειγμα 3. Εκτίμηση του αναμενόμενου κέρδους από την χρήση ενός δικαιώματος 
αγοράς Αμερικανικού τύπου. Έστω ότι ένας επενδυτής κατέχει ένα δικαίωμα αγοράς 
μιας μετοχής Α με τιμή εξάσκησης K και ημερομηνία λήξης μετά από m ημέρες. Ό-
ταν α = μ + σ2/2 ≥ 0 τότε  

)0()0()2/exp()0())(( 2 SeSttStSE at >=+= σμ ,  t > 0, 

και αποδεικνύεται ότι η βέλτιστη πολιτική είναι να περιμένει μέχρι την ημερομηνία 
λήξης του δικαιώματος για να εξασκήσει τότε (αν τον συμφέρει) το δικαίωμα. Σε αυ-
τή την περίπτωση το αναμενόμενο κέρδος υπολογίζεται σχετικά εύκολα (όπως είδαμε 
και παραπάνω). Αν όμως α = μ + σ2/2 < 0 τότε δεν είναι εύκολο να βρεθεί η βέλτιστη 
πολιτική από την οποία εξαρτάται το αναμενόμενο κέρδος. Ας θεωρήσουμε ότι, στην 
περίπτωση που a < 0, ένας επενδυτής ακολουθεί την εξής πολιτική (η οποία αν και 
ίσως να μην είναι η βέλτιστη, αναμένεται να έχει «καλή» απόδοση): 

Ο επενδυτής εξασκεί το δικαίωμα αγοράς (αγοράζει την μετοχή στην τιμή Κ) την k ημέ-
ρα (k=1,2,...,m), αν η τιμή της μετοχής S(k) είναι μεγαλύτερη της τιμής εξάσκησης του 
δικαιώματος Κ (προφανώς), και το κέρδος από αυτή την χρήση είναι μεγαλύτερo του 
αναμενόμενου κέρδους από την χρήση του δικαιώματος τις επόμενες ημέρες. 

 Δηλαδή ο επενδυτής εξετάζει διαδοχικά κάθε μία από τα τις m ημέρες και αν 
ισχύουν τα παραπάνω κριτήρια τότε εξασκεί το δικαίωμα (την πρώτη φορά που ισχύ-
ουν). Αλλά ας δούμε πιο συγκεκριμένα ποια είναι τα κριτήρια για την εξάσκηση του 
δικαιώματος την k - ημέρα: 

Θα πρέπει: 

 (1)   S(k) > K ,    
(η τιμή της μετοχής S(k) να είναι μεγαλύτερη της τιμής εξάσκησης του δικαιώματος Κ 

 (2)   )](|))([()( kSKiSEKkS +−>− , i = k+1, k+2, ..., m 

(το κέρδος από αυτή την χρήση να είναι μεγαλύτερo του αναμενόμενου κέρδους από την 
χρήση του δικαιώματος την i-ημέρα για i = k+1, k+2, ..., m)  
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ή ισοδύναμα (εργαζόμαστε όπως και κατά τον υπολογισμό του τύπου Black-Scholes),  

 (2)   ( ) ( )ii
aki bΚbkiekSKkS Φ⋅−+−Φ+> − σ)()()( ,  με 

ki
kSKkibi −

−−
=

σ
μ ))(/ln()(  

για i = k+1, k+2, ..., m. 

Επειδή είναι αρκετά δύσκολο να υπολογίσουμε αναλυτικά το αναμενόμενο 
κέρδος από την παραπάνω πολιτική (θα την καλούμε πολιτική Ι), μπορούμε να προ-
σομοιώσουμε την παραπάνω πολιτική n φορές και να εκτιμήσουμε το αναμενόμενο 
κέρδος από το μέσο κέρδος στις n αυτές πραγματοποιήσεις. Π.χ. για m = 10, Κ = 1,  μ 
= −0.005, σ = 0.04, δέκα πραγματοποιήσεις της παραπάνω πολιτικής προσομοιώνο-
νται με το παρακάτω πρόγραμμα: (Στην μεταβλητή sum αθροίζουμε το κέρδος από 
κάθε πραγματοποίηση) 

 << Statistics`ContinuousDistributions` 
n = 10; m = 10; μ = -0.005; σ = 0.04; K = 1; 
a = μ + σ^2/2; sum = 0; 
 
Do[ 
  continue = True; k = 1; S = Table[1, {m}]; 
  While[continue && (k < m), 
    X = Random[NormalDistribution[μ, σ]]; k = k + 1; 
    S[[k]] = S[[k-1]]*Exp[X]; 
    Buy = True; 
    If[S[[k]] < K, Buy = False]; 
     
    Do[b = ((i - k)*μ - Log[K/S[[k]]])/(σ*(i - k)^0.5); 
      s1 = K + S[[k]]*Exp[(i - k)*a]* 
            CDF[NormalDistribution[0, 1], σ(i - k)^0.5 + b]  
            -K*CDF[NormalDistribution[0, 1], b]; 
      If[S[[k]] < s1, Buy = False]; 
    ,{i, k+1, m}]; 
     
    If[Buy,sum=sum+S[[k]]-K;Print[{k,S[[k]]}];continue=False]; 
   ]; 
 ,{n}] 
Print[sum/n] 

 

 {6, 1.07016} 
{4, 1.10798} 
{2, 1.06314} 
{6, 1.11202} 
{9, 1.07443} 
0.0427729 

 

Παρατηρούμε ότι από τις 10 πραγματοποιήσεις, το δικαίωμα αγοράς εξασκήθηκε στις 
5 (μία φορά εξασκήθηκε την 6η ημέρα όταν η τιμή της μετοχής ήταν 1.07016, μία φο-
ρά την τέταρτη ημέρα όταν η τιμή ήταν 1.10798 κ.ο.κ.). Τις υπόλοιπες 5 φορές δεν 
εξασκήθηκε το δικαίωμα. Επίσης, το μέσο κέρδος από αυτές τις 10 πραγματοποιήσεις 
ήταν 0.0427729. 

 Εάν ο επενδυτής επιλέξει την απλούστερη πολιτική να εξασκεί το δικαίωμα 
αγοράς μόλις η τιμή της μετοχής γίνει μεγαλύτερη από το δικαίωμα αγοράς (πολιτική 
ΙΙ), τότε 10 προσομοιώσεις της συγκεκριμένης πολιτικής θα είναι: 
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 << Statistics`ContinuousDistributions` 
n = 10; m = 10; μ = -0.005; σ = 0.04; K = 1; 
a = μ + σ^2/2; sum = 0; 
Do[ 
  continue = True; k = 1; S = Table[1, {m}]; 
  While[continue && (k < m), 
    X = Random[NormalDistribution[μ, σ]]; k = k + 1; 
    S[[k]] = S[[k - 1]]*Exp[X]; 
    If[S[[k]] > K, sum=sum+S[[k]]-K;Print[{k,S[[k]]}];  
      continue = False]; 
    ]; 
  ,{n}] 
Print[sum/n] 

 

 {8, 1.01366} 
{2, 1.00882} 
{2, 1.01096} 
{2, 1.03708} 
{3, 1.02096} 
{6, 1.03297} 
{2, 1.0211} 
{2, 1.00681} 
0.0152361 

 

Παρατηρούμε ότι από τις 10 πραγματοποιήσεις, το δικαίωμα αγοράς εξασκήθηκε στις 
8 (μία φορά εξασκήθηκε την 8η ημέρα όταν η τιμή της μετοχής ήταν 1.01366, μία φο-
ρά την 2η ημέρα όταν η τιμή ήταν 1.00882 κ.ο.κ.). Τις υπόλοιπες 2 φορές δεν εξα-
σκήθηκε το δικαίωμα. Επίσης, το μέσο κέρδος από αυτές τις 10 πραγματοποιήσεις 
ήταν 0.0152361. 

Για να συγκρίνουμε τις δύο παραπάνω πολιτικές, εκτελούμε 10000 πραγματο-
ποιήσεις αυτών για διάφορες τιμές του Κ. Ως αποτέλεσμα λαμβάνουμε τον πίνακα 
(για m = 10, μ = −0.005, σ = 0.04): 

 Κ Εκτιμημένο 
Αναμενόμενο Κέρδος  

Πολιτικής Ι 

Εκτιμημένο 
Αναμενόμενο Κέρδος  

Πολιτικής ΙΙ 

Αναμενόμενο  
Κέρδος Πολιτικής ΙΙΙ 

 0.8 0.19607 0.19582 0.16569 
 0.85 0.14541 0.14536 0.12128 
 0.9 0.09815 0.09554 0.08289 
 0.95 0.05799 0.04997 0.05250 
 1 0.03302 0.02055 0.03072 
 1.05 0.01732 0.01015 0.01660 
 1.1 0.00864 0.00525 0.00831 
 1.15 0.00397 0.00263 0.00387 
 1.2 0.00171 0.00110 0.00169 

 

Στην τρίτη στήλη περιλαμβάνουμε και το αναμενόμενο κέρδος αν ο επενδυτής επιλέ-
γει να εξασκήσει το δικαίωμα την τελευταία ημέρα (πολιτική ΙΙΙ). Είναι εύκολο να 
υπολογιστεί ότι αυτή η πολιτική θα έχει αναμενόμενο κέρδος: 

( ) ( )mm
am bΚbmeSKmSE Φ⋅−+−Φ==− −

+ 1]1)1(|))([ )1( σ ,  
1

)ln()1(
−
−−

=
m

Kmbm σ
μ . 

Ο παραπάνω τύπος μπορεί πολύ απλά να υπολογιστεί με τις εντολές: 

 << Statistics`ContinuousDistributions 
b = ((m - 1)*μ - Log[K])/(σ*(m - 1)^0.5); 
Print[Exp[(m - 1)*a]* 
      CDF[NormalDistribution[0, 1], σ*(m - 1)^0.5 + b] 
      - K*CDF[NormalDistribution[0, 1], b]] 
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Παρατηρούμε ότι η πολιτική Ι έχει πάντα μεγαλύτερο αναμενόμενο κέρδος από τις 
άλλες δύο πολιτικές. Για μικρές τιμές του Κ, έχει σχεδόν την ίδια απόδοση με την πο-
λιτική ΙΙ, ενώ για μεγάλες τιμές του Κ έχει σχεδόν την ίδια απόδοση με την πολιτική 
ΙΙΙ. Επομένως, η τιμή του δικαιώματος αγοράς θα πρέπει να βρίσκεται κοντά και ίσως 
πάνω από το αναμενόμενο κέρδος από τη χρήση του δικαιώματος σύμφωνα με την 
πολιτική Ι. Αυτό συμβαίνει διότι στις περισσότερες περιπτώσεις η τιμή ισορροπεί κο-
ντά στο βέλτιστο αναμενόμενο κέρδος (π.χ. αν είναι μικρότερη του βέλτιστου αναμε-
νόμενου κέρδους, τότε θα έχει μεγάλη ζήτηση και γρήγορα θα αυξηθεί η τιμή της 
κ.ο.κ.). 

 Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να εκτιμήσουμε το αναμενόμενο κέρδος σε ο-
ποιαδήποτε περίπτωση μπορούμε να φανταστούμε. Αν η πολιτική μας είναι βέλτιστη, 
τότε το αναμενόμενο κέρδος που εκτιμούμε δίνει μία εικόνα και για την τιμή που πρέ-
πει να έχει το δικαίωμα προαίρεσης στην χρηματιστηριακή αγορά (no arbitrage 
option prize). 

 

Παράδειγμα 4. Προσομοίωση στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων. Σε προηγού-
μενη παράγραφο είδαμε ότι η κίνηση της τιμής μιας μετοχής περιγράφεται από (δηλ. 
ικανοποιεί) την στοχαστική διαφορική εξίσωση 

)()()()( tdBtSdttStdS σμ +=  
(Β ~ ΒΜ(0,1)) που όπως τονίστηκε υποδηλώνει ότι η S ικανοποιεί την αυστηρά ορι-
σμένη ολοκληρωτική εξίσωση 

∫∫ +=−
ττ

σμτ
00

)()()()0()( tdBtSdttSSS  

όπου μπορούμε να θεωρήσουμε γενικά ότι ένα στοχαστικό ολοκλήρωμα (ολοκλήρω-
μα Ito) είναι το όριο 

))()(())(,(lim)())(,(
1

11100 ∑∫
=

−−−→
−⋅=

n

i
iiiih

tBtBtBtXtdBtBtX
τ

     

(0 = t0 < t1 <…< tn = τ , h = maxi |ti − ti-1|). Το παραπάνω στοχαστικό ολοκλήρωμα εί-
ναι προφανώς μια τ.μ. (την οποία παρεμπιπτόντως θα μπορούσαμε προσεγγιστικά να 
παράγουμε διακριτοποιώντας το χρονικό διάστημα [0,τ]). Επανερχόμενοι στην παρα-
πάνω στοχαστική διαφορική εξίσωση, αναφέραμε ότι η λύση της είναι μια GΒΜ. 
Υπάρχουν όμως στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις για τις οποίες δεν είναι καθόλου 
εύκολο να βρούμε την διαδικασία που τις ικανοποιεί. Για παράδειγμα, θα μπορούσα-
με να υποθέσουμε ότι το volatility δεν είναι σταθερό αλλά στοχαστικό, και πιο συ-
γκεκριμένα η τιμή της μετοχής S ικανοποιεί την 

)()())(()()( tdBtStSdttStdS σμ += . 

Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να παράγουμε πραγματοποιήσεις (paths) της 
S που ικανοποιούν την παραπάνω. Αυτό προφανώς μπορεί να γίνει με διακριτοποίηση 
του χρόνου. Το διακριτό ανάλογο της παραπάνω SDE θα έχει τη μορφή: 

)1,0(~,)())(()()( NZZttStSttStS Δ+Δ=Δ σμ  

και συνεπώς μπορούμε να παράγουμε τα σημεία της S (Euler discretization scheme) 

,...2,1,0,)())(()()())1(( =++=+ kZhkhSkhShkhSkhShkS kσμ  
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ή απλούστερα,  

,...2,1,0,)(1 =++=+ kZhSShSSS kkkkkk σμ  

όπου οι Z1,Ζ2,... είναι iid N(0,1) τ.μ. Εάν τώρα θέλουμε να υπολογίσουμε μία μέση 
τιμή Ε( f(S)) όπου η f εξαρτάται από την Sn ή όλη την διαδρομή (path) της S τότε 
μπορούμε να παράγουμε τα σημεία Si της S και να προσεγγίσουμε την τιμή της f. Κά-
νοντας το ίδιο πολλές φορές και λαμβάνοντας το μέσο όρο των f, μπορούμε να εκτι-
μήσουμε την Ε( f(S)). 

 Προφανώς είναι ανεξάντλητα τα μοντέλα που μπορούμε να μελετήσουμε με 
τον παραπάνω τρόπο χωρίς να ανησυχούμε για την πολυπλοκότητά τους. Μάλιστα 
μπορούμε να εξετάσουμε και μοντέλα με πολυδιάστατες SDE, δηλαδή ένα σύστημα 
από SDE που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. π.χ. στο παρακάτω μοντέλο το volatility σ 
«οδηγείται» από μια άλλη κίνηση Brown Β2,  

)()()()()( 1 tdBtStdttStdS σμ += ,   )()()()( 2 tdBtbdttatd σσσ +=  

ή π.χ. μπορούμε να θεωρήσουμε ένα χαρτοφυλάκιο με k μετοχές με τιμές που αλλη-
λεπιδρούν μεταξύ τους. Διακριτοποιώντας το χρόνο μπορούμε να παράγουμε (πολυ-
διάστατες) διαδρομές διαδικασιών που ικανοποιούν το σύστημα των SDE και να ε-
κτιμήσουμε τις ποσότητες που μας ενδιαφέρουν. Όσο λεπτότερη διαμέριση επιλέξου-
με, τόσο μειώνεται το σφάλμα της αριθμητικής προσέγγισης, ενώ όσο περισσότερες 
διαδρομές παραχθούν τόσο μειώνεται το στατιστικό σφάλμα. 

 

5.4. Επαλήθευση της ορθότητας της προσομοίωσης 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μοντέλα που επιθυμούμε να προσομοιώσουμε 
μπορεί να είναι αρκετά σύνθετα. Επομένως και τα αντίστοιχα προγράμματα προσο-
μοίωσης καταλήγουν να είναι και αυτά σύνθετα με συνέπεια να είναι πολύ πιθανό να 
περιέχουν λογικά λάθη. Για το λόγο αυτό, είναι χρήσιμο κάθε φορά να επαληθεύουμε 
ότι το πρόγραμμα που κατασκευάσαμε λειτουργεί σωστά. Ένας απλός τρόπος είναι 
να τρέξουμε το πρόγραμμα και να πάρουμε (π.χ. με Print) σε διάφορα κρίσιμα σημεία 
του προγράμματος τις τιμές ορισμένων μεταβλητών. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να 
παρακολουθήσουμε αναλυτικά την λειτουργία του προγράμματος και να δούμε αν 
ανταποκρίνεται στις υποθέσεις του μοντέλου. Για παράδειγμα, σε ένα πρόγραμμα 
προσομοίωσης ενός συστήματος εξυπηρέτησης μπορούμε να πάρουμε τους χρόνους 
αφίξεων και εξυπηρέτησης (π.χ. των 20 πρώτων πελατών) και να επαληθεύσουμε (ερ-
γαζόμενοι με ανεξάρτητο τρόπο, π.χ. με χαρτί και μολύβι) ότι τα αποτελέσματα που 
δίνει το πρόγραμμα για την εξέλιξη του μεγέθους της ουράς είναι αυτά που προβλέ-
πονται από την φύση του συστήματος. Εάν κάτι δεν συμφωνεί τότε ψάχνουμε να 
βρούμε το λάθος συνήθως ελέγχοντας ένα - ένα τα τμήματα του προγράμματος που 
μπορεί να ευθύνονται.  

 

Ασκήσεις 

1. Έστω ότι μία ασφαλιστική εταιρία καλείται να καλύψει τυχαίες απαιτήσεις ζημιάς 
από ασφαλισμένους κινδύνους οι οποίες εμφανίζονται στο χρόνο σύμφωνα με την 
διαδικασία Poisson με ένταση 

]1,0[),(100)( 2 ∈−= ttttλ . 
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Οι απαιτήσεις αυτές θεωρούνται μεταξύ τους ανεξάρτητες και η i απαίτηση προέρχε-
ται από την λογαριθμοκανονική κατανομή με παραμέτρους μ = t, σ = 1 όπου t είναι ο 
ενδιάμεσος χρόνος μεταξύ της i−1 και της i απαίτησης. Προσομοιώστε το μοντέλο 1 
φορά (δώστε χρόνο, ύψος αποζημιώσεων). Χρησιμοποιώντας 10000 επαναλήψεις, 
δώστε ένα ιστόγραμμα της κατανομής της συνολικής απαίτησης ζημιάς και της κατα-
νομής της μεγαλύτερης απαίτησης.   

2. Μία μέθοδος προσομοίωσης της ομογενούς διαδικασίας Poisson βασιζόταν στην 
παρατήρηση ότι, δεδομένου ότι Ν(t0) = n, οι (μη-διατεταγμένοι) χρόνοι των n συμβά-
ντων στο [0,t0] είναι ανεξάρτητοι και ακολουθούν την ομοιόμορφη στο (0,t0) κατανο-
μή. Ισχύει κάτι ανάλογο για την μη ομογενή διαδικασία;  

3. Με ποιόν τρόπο μπορούμε να εκτιμήσουμε τον χρόνο που ο υπηρέτης ενός GI/G/1 
συστήματος εξυπηρέτησης παραμένει αδρανής (idle); Να κάνετε κατάλληλες τροπο-
ποιήσεις στο αντίστοιχο πρόγραμμα της παραγράφου 5.1. 

4. Έστω και πάλι το σύστημα εξυπηρέτησης με έναν υπηρέτη, FCFS πειθαρχεία ου-
ράς και απεριόριστο χώρο αναμονής. Να προσομοιώσετε το σύστημα αυτό όταν η 
διαδικασία αφίξεων πελατών είναι μία μη ομογενής διαδικασία Poisson με λ(t) = 
λ(cos(t)+1) και οι χρόνοι εξυπηρέτησης είναι εκθετικοί με παράμετρο μ. Να κάνετε 
κατάλληλες τροποποιήσεις στο αντίστοιχο πρόγραμμα της παραγράφου 5.1. Παρακο-
λουθήστε το εικονικό σύστημα κατά την άφιξη των 1000 πρώτων πελατών και δώστε 
ένα ιστόγραμμα των χρόνων παραμονής τους στο σύστημα και ένα ραβδόγραμμα με 
τα ποσοστά του χρόνου που το σύστημα είχε i πελάτες, i=1,2,...,n.  

5. Έστω το σύστημα εξυπηρέτησης M/M/1 με αποθαρρυνόμενους πελάτες. Στην συ-
γκεκριμένη περίπτωση, οι πελάτες που καταφθάνουν στο σύστημα αποχωρούν αμέ-
σως (χωρίς καν να μπουν στην ουρά) με πιθανότητα p = Q/(1+Q) όπου Q είναι το μέ-
γεθος της ουράς την στιγμή άφιξής τους. Να προσομοιώσετε το συγκεκριμένο σύστη-
μα τροποποιώντας κατάλληλα το αντίστοιχο πρόγραμμα της παραγράφου 5.1. Παρα-
κολουθήστε το εικονικό σύστημα κατά την άφιξη των 1000 πρώτων πελατών και δώ-
στε ένα ιστόγραμμα των χρόνων παραμονής τους στο σύστημα και ένα ραβδόγραμμα 
με τα ποσοστά του χρόνου που το σύστημα είχε i πελάτες, i=1,2,...,n. Πόσοι κατά μέ-
σο όρο πελάτες αποχωρούν χωρίς να εξυπηρετηθούν στην μονάδα του χρόνου; 

6. Στο σύστημα αποθεμάτων της παραγράφου 5.2. θεωρείστε ότι οι ενδιάμεσοι χρόνοι 
μεταξύ διαδοχικών αφίξεων πελατών είναι τυχαίες μεταβλητές που ακολουθούν την 
κατανομή Weibull (α, β). Επίσης, η ποσότητα προϊόντος που απαιτεί ο i - πελάτης 
είναι τ.μ. που ακολουθεί την κατανομή Gamma με παραμέτρους (v, λi) όπου το 1/λi 
είναι ίσο με το χρόνο μεταξύ της άφιξης του i και του i−1 πελάτη. Κάτω από αυτές 
της συνθήκες, να εκτιμήσετε την βέλτιστη πολιτική αποθεμάτων (S, s) (υποθέστε ότι 
α = 2, β = 2, ν = 2, L = 2, h = 0.3, r = 2.5, c(y) = 0.5 + yr / 3). 

7. Ένα σύστημα αποτελείται από n = 30 μονάδες συνδεδεμένες σειριακά μεταξύ τους: 

 1 2  3 4 5 6 7  n
 

Ο χρόνος ζωής κάθε μίας από τις μονάδες είναι τ.μ. που ακολουθεί κατανομή Weibull 
με παραμέτρους (α =2, β =1.5) (και οι n αυτοί χρόνοι ζωής είναι μεταξύ τους ανεξάρ-
τητοι). Θεωρούμε ότι το σύστημα αυτό «χαλάει» μόνο όταν χαλάσουν τουλάχιστον 3 
διαδοχικές μονάδες (π.χ. οι μονάδες 1,2,3 ή οι μονάδες 2,3,4 κ.ο.κ). Αρχικά, το σύ-
στημα ξεκινά να λειτουργεί με n καινούριες μονάδες.  



B o u t s i k a s  M . V .  (2004) Σημειώσεις μαθήματος «Μέθοδοι Προσομοίωσης και Στατιστικές Υπολογιστικές Τεχνικές» 101

Να εκτιμήσετε (χρησιμοποιώντας προσομοίωση) τον μέσο χρόνο ζωής του 
συστήματος και να προσεγγίσετε την μορφή της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότη-
τας του χρόνου αυτού (χρησιμοποιήστε κατάλληλο ιστόγραμμα συχνοτήτων). 

8. Εκτιμήστε (χρησιμοποιώντας προσομοίωση) την παρούσα τιμή ενός exotic option 
(risk-neutral valuation): 
α) Στην περίπτωση που έχουμε down and out barrier call option με φράγμα u, χρόνο 
εξάσκησης n ημέρες, επιτόκιο αγοράς r, τιμή εξάσκησης K, αρχική τιμή μετοχής S(0), 
volatility σ. (n = 100 ημέρες, r = 0.1 (ετήσιο), S(0) = 100, σ = 0.2 (ετήσιο), Κ = 90, 
100, 110, u = 80). 
β) Στην περίπτωση που έχουμε Asian call option (n = 100 ημέρες, r = 0.1 (ετήσιο), 
S(0) = 100, σ = 0.2 (ετήσιο)). 
γ) Στην περίπτωση που έχουμε Lookback call option (n = 100 ημέρες, r = 0.1 (ετή-
σιο), S(0) = 100, σ = 0.2 (ετήσιο)). 

9. Ένα εργοστάσιο κατασκευάζει οθόνες TFT οι οποίες αποτελούνται από n1n2 pixels 
τοποθετημένα σε ορθογώνια διάταξη όπως παρακάτω.  
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Το εργοστάσιο προσφέρει εγγύηση T χρόνια για κάθε αγορά τέτοιας οθόνης με τον 
εξής όρο: Η οθόνη αντικαθίσταται (πριν λήξει η εγγύηση) όταν χαλάσουν τουλάχι-
στον 2 pixels τα οποία απέχουν το πολύ k pixels (ορθογώνια ή κάθετα) ή έχουν χαλά-
σει συνολικά r pixels. Να βρεθεί προσεγγιστικά (χρησιμοποιώντας προσομοίωση) ο 
χρόνος Τ εγγύησης αν θέλουμε να επιστρέφονται για αντικατάσταση το πολύ το α% 
των οθονών (Οι χρόνοι ζωής των pixels είναι ανεξάρτητες τ.μ. που ακολουθούν την 
εκθετική κατανομή με μέσο χρόνο ζωής 5000 χρόνια, n1 = n2 = 100, r = 4, k = 10, α% 
= 5%).  

10. (Κίνηση Brown με άλματα – Brownian motion with jumps). Έστω {S(t), t ≥ 0} η 
διαδικασία που περιγράφει την τιμή μιας μετοχής. Θεωρούμε ότι κατά τη διάρκεια 
του χρόνου εμφανίζονται κάποια «γεγονότα» (π.χ. ανακοίνωση κάποιου σημαντικού 
οικονομικού μεγέθους, πολιτική αλλαγή, κάποια φυσική καταστροφή, κ.τ.λ.) τα οποία 
επηρεάζουν στιγμιαία και δραματικά την τιμή της μετοχής. Τα γεγονότα αυτά εμφα-
νίζονται σύμφωνα με μια διαδικασία Poisson με παράμετρο λ. Έστω τ1, τ2, ... οι δια-
δοχικοί χρόνοι εμφάνισης των γεγονότων αυτών. Θεωρούμε ότι στο χρονικό διάστη-
μα [τi, τi+1) η {S(t), t ≥ 0} είναι μια GBM, δηλαδή ικανοποιεί την σ.δ.ε. 

)1,0(~),()()()( BMBtdBtSdttStdS σμ +=  

ενώ κατά την χρονική στιγμή τi η S(t) παρουσιάζει ένα «άλμα» τυχαίου μεγέθους, και 
συγκεκριμένα, 

Uiiiiii FUUSSSS ~,)()()()( ⋅=−=Δ −− ττττ  
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(οι τ.μ. Ui θεωρούνται ανεξάρτητες τ.μ.).  
α) Να προσομοιώσετε μια πραγματοποίηση μιας τέτοιας διαδικασίας με άλματα 
β) Να βρείτε την παρούσα τιμή ενός (vanilla) call option όταν η τιμή της μετοχής α-
κολουθεί το παραπάνω μοντέλο υπολογίζοντας την παρούσα αξία του αναμενόμενου 
κέρδους από τη χρήση του call option όταν μ = r −λΕ(U).  
(χρόνος εξάσκησης t = 0.2, r = 0.1, S(0) = 100, σ = 0.2, Κ = 90, 100, 110, λ=10, Ui ~ 
U(−0.2,0.2)).  

(υπόδειξη: είναι εύκολο να δειχθεί ότι εδώ, 
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