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Περίληψη 

 

Από εµπειρικές έρευνες για τη µεταβλητότητα των τιµών των µετοχών, 

γνωρίζουµε ότι η µεταβλητότητα αλλάζει τυχαία. Σηµαντική πρόοδος έχει γίνει 
τα τελευταία χρόνια για την εύρεση µοντέλων αποτίµησης δικαιωµάτων 

προαίρεσης µε υποκείµενο τίτλο, του οποίου η µεταβλητότητα ακολουθεί 
στοχαστική διαδικασία. Η διπλωµατική αυτή εργασία αναλύει τα δύο πιο 

σηµαντικά µοντέλα αποτίµησης δικαιωµάτων µε στοχαστική µεταβλητότητα, 

το µοντέλο των Hull και White και το µοντέλο του Heston, και διερευνά τις 
αποκλίσεις αυτών των µοντέλων από το υπόδειγµα Black – Scholes, το οποίο 

υποθέτει σταθερή µεταβλητότητα του υποκείµενου τίτλου. Επιπλέον, 

εξετάζουµε την ευαισθησία των τιµών των δύο µοντέλων στις µεταβολές των 

παραµέτρων τους. Ακόµα, αναλύουµε δύο ακόµη µεθόδους αποτίµησης 
δικαιωµάτων, τη µέθοδο προσοµοίωσης Monte Carlo και τη µέθοδο 

πεπερασµένων διαφορών.  

Στη συνέχεια, αναλύουµε αποτελεσµατικές µεθόδους αντιστάθµισης 
κινδύνου για το καθένα από τα δύο µοντέλα. Χρησιµοποιούµε µεθόδους είτε 
µε ένα µοναδικό µέσο αντιστάθµισης, είτε µε επιπλέον µέσα, ώστε να 

απαλειφθεί όχι µόνο ο κίνδυνος της µεταβολής της τιµής του υποκείµενου 

τίτλου, αλλά και ο κίνδυνος της µεταβολής της µεταβλητότητας. Παρατηρούµε 
ότι για να είναι αποτελεσµατική η αντιστάθµιση πρέπει να γίνεται συνεχής 
εξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου του επενδυτή. Τέλος, υπολογίζουµε το 

σφάλµα αντιστάθµισης για να συγκρίνουµε την αποτελεσµατικότητα των 

µεθόδων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή 

Ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι επενδυτές στις χρηµαταγορές 

είναι να βρουν την σωστή αξία ενός δικαιώµατος προαίρεσης (αγοράς ή 

πώλησης). Οι Black και Scholes (1973) ήταν αυτοί που πρώτοι ανέπτυξαν ένα 

µοντέλο για την αποτίµηση των δικαιωµάτων προαίρεσης. Θεώρησαν ότι η 

µεταβλητότητα, που µετρά τη διασπορά της τιµής ενός περιουσιακού 

στοιχείου γύρω από τη µέση τιµή, παραµένει σταθερή. 

Από την άλλη µεριά, η τεκµαρτή µεταβλητότητα που προκύπτει από το 

υπόδειγµα Black-Scholes φαίνεται να ποικίλλει συστηµατικά σε σχέση µε τον 

χρόνο µέχρι τη λήξη του δικαιώµατος. ∆ηλαδή, αν χρησιµοποιήσουµε το 

υπόδειγµα των Black-Scholes για να καθορίσουµε την τεκµαρτή 

µεταβλητότητα για δικαιώµατα near-to-the-money, παρατηρούµε ότι όσο 

µεγαλύτερος είναι ο χρόνος µέχρι τη λήξη τόσο µικρότερη είναι η τεκµαρτή 

µεταβλητότητα (Hull and White (1987)). Αυτό όµως δε συνάδει µε την 

υπόθεση της σταθερής µεταβλητότητας των Black-Scholes. Αυτό προκύπτει 

και από την ύπαρξη πλατύκυρτων ουρών, δηλαδή ακραίες τιµές των µετοχών 

που είναι πιο πιθανό να πραγµατοποιηθούν κάτω από το πραγµατικό µέτρο 

πιθανότητας σε σχέση µε το λογαριθµοκανονικό µοντέλο. Επιπλέον, 

παρατηρούµε ότι η τεκµαρτή µεταβλητότητα µεταβάλλεται σε σχέση µε το 

λόγο της τιµής του υποκείµενου τίτλου ως προς την τιµή εξάσκησης του 

δικαιώµατος. ∆εδοµένου ότι είναι σχήµατος U, η καµπύλη της τεκµαρτής 

µεταβλητότητας ονοµάζεται «χαµόγελο» (smile effect) και δείχνει ότι τα 

δικαιώµατα που είναι γραµµένα στον ίδιο υποκείµενο τίτλο έχουν διαφορετικές 

τεκµαρτές µεταβλητότητες σε όρους του υποδείγµατος των Black-Scholes. Για 

παράδειγµα deep in-the-money (ITM) και deep out-of-the-money (OTM) 



6 

 

δικαιώµατα εµπορεύονται σε υψηλότερη τεκµαρτή µεταβλητότητα από ότι τα 

at-the-money δικαιώµατα. 

Πολλοί ερευνητές, όπως οι Hull - White και Wiggins, έχουν προσπαθήσει 

να λύσουν το πρόβληµα της αποτίµησης δικαιωµάτων µε στοχαστική 

µεταβλητότητα. Για παράδειγµα οι Hull - White προτείνουν ένα µοντέλο στο 

οποίο η µεταβλητότητα του υποκείµενου τίτλου ακολουθεί και αυτή µία 

γεωµετρική κίνηση Brown. Όµως τέτοιου είδους µοντέλα έχουν το µειονέκτηµα 

ότι η µεταβλητότητα δεν είναι εµπορεύσιµο περιουσιακό στοιχείο και οι τιµές 

των δικαιωµάτων εξαρτώνται από τις προτιµήσεις των επενδυτών στον 

κίνδυνο, δηλαδή το µοντέλο αποτίµησης δεν είναι ουδέτερου κινδύνου (risk-

neutral). Επιπλέον, οι περισσότεροι από τους συγγραφείς αυτούς συγκρίνουν 

τα αποτελέσµατά τους µε αυτά του µοντέλου των Black-Scholes.  

Στην παρούσα διπλωµατική εξετάζουµε δύο από τα πιο σηµαντικά 

µοντέλα στοχαστικής µεταβλητότητας, αυτό των Hull & White και αυτό του 

Heston. Με τη βοήθεια προσοµοίωσης µέσω της Matlab εξετάζουµε το 

σχετικό σφάλµα που παράγεται από αυτά τα µοντέλα σε σχέση µε τις τιµές 

από το υπόδειγµα Black-Scholes. Έπειτα συγκρίνουµε τα σχετικά σφάλµατα 

για να βρούµε πιο από τα µοντέλα έχει µεγαλύτερη διαφοροποίηση από το BS 

και εξετάζουµε την ευαισθησία των µοντέλων στις αλλαγές των παραµέτρων 

τους. 

Επίσης, αναλύουµε διάφορους τρόπους αντιστάθµισης κινδύνου για το 

καθένα από τα δύο στοχαστικά µοντέλα και εξετάζουµε την 

αποτελεσµατικότητά τους ανάλογα µε το σφάλµα αντιστάθµισης που 

προκύπτει από την καθηµερινή αποτίµηση του χαρτοφυλακίου που 

εξετάζουµε. Παρατηρούµε ότι δε µπορεί να δηµιουργηθεί 

αυτοχρηµατοδοτούµενο χαρτοφυλάκιο αντιστάθµισης όταν η µεταβλητότητα 

του υποκείµενου τίτλου είναι στοχαστική, αλλά η αντιστάθµιση γίνεται µε 

µεθόδους ελαχιστοποίησης κινδύνου και συνεχή εξισορρόπηση του 

χαρτοφυλακίου (continuous rebalancing).  
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1.1 Βασικά Στοιχεία 

 

Κίνηση Brown 

H Κίνηση Brown είναι µια στοχαστική διαδικασία (έστω z(t)) µε τις κάτωθι 

ιδιότητες: 

1. Συνεχής συνάρτηση του χρόνου. 

2. Ισόνοµες προσαυξήσεις. 

∆z(τ)= z(τ+∆t) – z(τ) = ε√Δt. 
Για κάθε τ, όπου ∆t είναι ένα µικρό χρονικό διάστηµα και ε είναι µία τυχαία 

µεταβλητή η οποία ακολουθεί την Ν(0,1). Ή αλλιώς: 

z(τ+∆t) – z(τ) ~ Ν(0, √Δt) 
3. Ανεξάρτητες προσαυξήσεις. 

Για κάθε χρονικά σηµεία t1 < t2 < t3 < t4 οι τυχαίες µεταβλητές z(t2) – z(t1) και 

z(t4) – z(t3) είναι ανεξάρτητες. 

 

Επιπλέον προκύπτει ότι: 

z(t2) – z(t1) ~ N(0,√t2 − t1) για κάθε χρονικό σηµείο t1<t2 και z(0)=0. 

 

Γενικευµένη ∆ιαδικασία Wiener 

∆x(τ) = x(τ+∆t) – x(τ) = a∆t + bε√Δt, 
όπου a και b είναι σταθεροί αριθµοί. Άρα συνεπάγεται: 

∆x(τ) = x(τ+∆t) – x(τ) ~ Ν(a∆t,b√Δt). 
Η παράµετρος a ονοµάζεται drift (µέση µεταβολή ανά µονάδα χρόνου): 

a = 	
������ – ������ . 
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Η παράµετρος b2 είναι η διακύµανση (η διακύµανση της µεταβολής ανά 

µονάδα του χρόνου): 

 

b2 = ���
������ – ������ . 
Η κίνηση Brown  είναι µια γενικευµένη διαδικασία Wiener Zt µε drift a = 0 

και b2 = 1. Έτσι Zt ~ N(0,t). Αν Zt είναι κίνηση Brown τότε Χt = µt + σZt είναι µία 

κίνηση Brown µε drift µ και διακύµανση σ2. Μπορούµε να γράψουµε την Χt  σε 

διαφορική µορφή: 

d Χt = µdt + σdZt. 

Έτσι η µεταβολή στην Χt προκαλείται από έναν ντετερµινιστικό όρο µdt και 

έναν τυχαίο όρο  σdZt.  

 

∆υναµικά τιµής µετοχής 

Αν ορίσουµε S την τιµή µιας µετοχής, τότε η απόδοση της τιµής της σε 

χρόνο ∆t θα ισούται µε έναν ντετερµινιστικό όρο που εκφράζει την 

αναµενόµενη απόδοση της µετοχής (µdt) και έναν τυχαίο όρο που εκφράζει 

την αβεβαιότητα που υπάρχει (σdZt). ∆ηλαδή ισχύει: 

dS/S = µdt + σdZt  

ή 

                                             dS = µSdt + σSdZt  (Γεωµετρική κίνηση Brown), 

όπου Zt  είναι η κίνηση Brown, µ είναι το drift και σ είναι η µεταβλητότητα. 

 

Λογαριθµοκανονικότητα 

Αν στη συνάρτηση G(S) = ln(S) εφαρµόσω το λήµµα του Ito θα έχω: 

dln(S(t)) = (µ – σ2/2)dt + σdZ(t). 
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Αυτό σηµαίνει ότι: 

ln(S(T)) – ln(S(0)) = ln(S(T)/S(0)) ~ N((µ - σ2/2)Τ, σ√�) 

ή αλλιώς 

ln(S(T)) ~ N(ln(S(0)) + (µ – σ2/2)T, σ√�). 

Με άλλα λόγια η συνάρτηση ln(Sτ/St) κατανέµεται κανονικά µε µέσο (µ – 

σ2/2)(T - t) και διακύµανση  σ2(Τ – t). Έτσι η τιµή της µετοχής κατανέµεται 

λογαριθµοκανονικά µε  

Ε[S(T)] = S(0)eµτ 

και  

Var [S �T�] = S2 �0� e2μτ �&'²) – 1�. 
 

Εκτίµηση της µεταβλητότητας 

Ένας τρόπος να εκτιµήσουµε τη µεταβλητότητα της τιµής της µετοχής 

είναι να χρησιµοποιήσουµε ιστορικά στοιχεία. Πολλοί παίρνουν πληροφορίες 

από το παρελθόν και τις χρησιµοποιούν για να προβλέψουν το µέλλον. Αυτό 

είναι σωστό µόνο όταν γνωρίζουµε ότι το µέλλον είναι όπως το παρελθόν, 

δηλαδή θα επαναληφθούν τα ίδια γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν. 

Έτσι σε αυτήν την περίπτωση: 

• ∆ιαλέγουµε τη συχνότητα των δεδοµένων (κάθε ώρα, κάθε µέρα κ.τ.λ.). 

Ορίζουµε αυτό το χρονικό διάστηµα ως τ. 

• ∆ιαλέγουµε τον αριθµό των παρατηρήσεων των τιµών της µετοχής που 

πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση. Ορίζουµε αυτόν τον αριθµό ως 

n. 

• Αν Si ορίσουµε ως την τιµή της µετοχής στο τέλος του i-στου διαστήµατος, 

υπολογίζουµε την σειρά: 

ui = ln(Si/Si-1) για i = 1,2,…,n. 

• Μετά εκτιµούµε την τυπική απόκλιση των ui : 
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                                 s =  +� ,-., ∑�01 − ū�3�, 
 

όπου ū είναι ο µέσος των ui. 

• Εκτιµούµε τη µεταβλητότητα της τιµής της µετοχής ως:  6 = 7√ . (Αυτή είναι η 

ιστορική µεταβλητότητα). 

• Σφάλµα = 
'√3- . 

Εµείς χρησιµοποιούµε την ηµερήσια µεταβλητότητα ui όπου εκφράζει την 

απόδοση της i-στης µέρας. Άρα τ = 1 µέρα = 1/252 χρόνια (ο χρόνος έχει 252 

µέρες διαπραγµάτευσης). Άρα: 

σ = 9
+ 1252

= 9√252 

Έτσι, η ετησιοποιηµένη µεταβλητότητα εκτιµάται ως √252 φορές η τυπική 

απόκλιση των αποδόσεων. Αυτή είναι η µεταβλητότητα που χρησιµοποιούµε 

σαν µεταβλητή εισόδου στο υπόδειγµα των Black-Scholes. 

 

Προέλευση της µεταβλητότητας 

Μία θεωρία υποστηρίζει ότι η µεταβλητότητα στην τιµή ενός 

περιουσιακού στοιχείου προκαλείται από την τυχαία είσοδο νέας 

πληροφορίας για τις µελλοντικές αποδόσεις στην τιµή της µετοχής. Αυτή η 

θεωρία στηρίζεται στην υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς. Σε µία 

αποτελεσµατική αγορά οι προσδοκίες των επενδυτών για τις µελλοντικές 

αποδόσεις βασίζονται στις πληροφορίες που είναι διαθέσιµες στην αγορά και 

η τιµή της µετοχής αντανακλά όλη την πρόσφατη πληροφορία η οποία είναι 

διαθέσιµη. Άρα κάθε νέα πληροφορία προσαρµόζεται κατευθείαν στην τιµή 

της µετοχής. Έτσι λοιπόν ισχύει η Μαρκοβιανή ιδιότητα: 

Ε(Stn │St1,…,Stn-1) = E(Stn│Stn-1). 
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Μία άλλη θεωρία υποστηρίζει πως η µεταβλητότητα της τιµής της µετοχής 

προκαλείται κυρίως από τις συναλλαγές ή αλλιώς την εµπορευσιµότητά της. 

 

1.2  Αποτίµηση υπό συνθήκες χωρίς arbitrage 

Σ’ αυτήν την ενότητα εξετάζουµε το πως η αποτίµηση περιουσιακών 

στοιχείων µέσω των  αναµενόµενων αποδόσεων σχετίζεται µε το ισοδύναµο 

µέτρο πιθανότητας κατά την προσέγγιση Martingale. Μία στρατηγική ή ένα 

χαρτοφυλάκιο ονοµάζεται αυτο-χρηµατοδοτούµενο αν περιλαµβάνει µόνο 

ανανεώσεις χωρίς επιπλέον κόστος, που σηµαίνει ότι δεν επιτρέπεται να 

εισέλθουν ή να εξέλθουν χρήµατα από το χαρτοφυλάκιο. Τα µελλοντικά έσοδα 

(µελλοντική απόδοση) δεν τα γνωρίζουµε µε βεβαιότητα αλλά εξαρτώνται από 

την έκβαση του περιουσιακού στοιχείου στη λήξη (π.χ. Fτ - µετρήσιµη µη - 

αρνητική τυχαία µεταβλητή). Το µελλοντικό έσοδο καλείται εφικτό αν η τυχαία 

µεταβλητή µπορεί να αναπαραχθεί µε αυτο-χρηµατοδοτούµενη στρατηγική 

(rebalancing). Καλούµε ένα µοντέλο αποτελεσµατικό αν όλα τα παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα είναι εφικτά µέσω του µοντέλου αυτού. Τώρα 

καλούµαστε να απαντήσουµε στο ερώτηµα ποια πρέπει να είναι η δίκαιη τιµή 

µιας µελλοντικής απαίτησης.   

Ονοµάζουµε arbitrage την ευκαιρία να δηµιουργήσουµε κέρδη χωρίς να 

αναλάβουµε κανέναν κίνδυνο. Όταν υπάρχει µια ευκαιρία arbitrage, οι 

επενδυτές την εκµεταλλεύονται αµέσως και έτσι εξαλείφεται, δηλαδή δεν 

υπάρχει µακροπρόθεσµο arbitrage. Το κλειδί σε αυτή την προσέγγιση είναι ότι 

όταν δεν υπάρχουν ευκαιρίες για arbitrage εµφανίζεται ένα ισοδύναµο µέτρο 

πιθανότητας martingale. Αυτό είναι γνωστό ως το πρώτο θεµελιώδες 

θεώρηµα αποτίµησης περιουσιακών στοιχείων. 

Για να δούµε πότε ένα µοντέλο είναι arbitrage-free ορίζουµε ένα µοντέλο 

στο χώρο πιθανότητας (Ω, F, Ƥ) που ικανοποιεί τις συνήθεις συνθήκες, όπου 

F = (Ft)t≥0 είναι η διήθηση πληροφορίας και Ƥ είναι το πραγµατικό µέτρο 

πιθανότητας. ∆εδοµένης της τιµής της µετοχής S, του drift µ και της 

µεταβλητότητας σ, τα οποία είναι προσαρµοσµένα στην F, τα δυναµικά του 

υποκείµενου τίτλου είναι τα εξής: 
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dSt = µtStdt + σtStdZt . 

Επιπλέον υποθέτουµε την ύπαρξη ενός τραπεζικού λογαριασµού χωρίς 

κίνδυνο Bt τέτοιο ώστε: 

dBt = rBtdt και Β0 = 1, 

όπου r είναι το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. Η αγοραία αξία κινδύνου (market price 

of risk) ορίζεται ως η υπερβάλλουσα µέση απόδοση από το επιτόκιο χωρίς 

κίνδυνο ανά µονάδα κινδύνου �;.�< �. Υπό την απουσία arbitrage η αγοραία 

αξία κινδύνου είναι ίδια για όλα τα περιουσιακά στοιχεία. 

Martingale ονοµάζεται η διαδικασία π.χ. {Χt, t ϵ[0,∞]} σε σχέση µε το 

σύνολο πληροφοριών Ft και την πιθανότητα Ρ, αν για κάθε t>0 ισχύει: 

• το Χt είναι γνωστό δεδοµένου του Ft. 

• οι µη δεσµευµένες προβλέψεις είναι πεπερασµένες: 

Ε│Χt│<∞ , 

• και  

Ε[Χτ│Ft] = Xt για κάθε t<T . 

Αν St είναι µία Martingale διαδικασία, τότε η καλύτερη πρόβλεψη για την 

µεταβολή της St είναι µηδέν.  

Επιπλέον: 

� Γνωρίζουµε ότι αν έχουµε πλήρη αγορά τότε υπάρχει στρατηγική θ, που 

µπορούµε να ακολουθήσουµε, τέτοια ώστε να προσοµοιώσουµε τα 

µελλοντικά έσοδα ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. παραγώγου) µε αυτά 

ενός χαρτοφυλακίου το οποίο αποτελείται από το περιουσιακό στοιχείο S και 

τον τραπεζικό λογαριασµό Β. Αν δεν υπάρχουν ευκαιρίες για arbitrage η τιµή 

του παραγώγου σήµερα θα ισούται µε την τιµή του χαρτοφυλακίου σήµερα. 

� Αν δεν υπάρχουν ευκαιρίες για arbitrage υπάρχει ένα ισοδύναµο µέτρο 

πιθανότητας για όλες τις καταστάσεις του κόσµου. 

� Αν οι αγορές είναι πλήρεις το ισοδύναµο µέτρο πιθανότητας είναι µοναδικό, 

άρα δίνει µοναδική τιµή στο κάθε περιουσιακό στοιχείο. 
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� Κάτω από αυτό το ισοδύναµο µέτρο πιθανότητας οι προεξοφληµένες τιµές 

των περιουσιακών στοιχείων είναι martingales. 

Εποµένως, αν σχηµατίσουµε τις προεξοφληµένες τιµές των 

περιουσιακών στοιχείων ως προς την τιµή του Βt, τότε κάτω από το 

ισοδύναµο µέτρο πιθανότητας θα είναι Martingale. Για παράδειγµα, για ένα 

χρηµατοοικονοµικό παράγωγο Ct η προεξοφληµένη τιµή του θα είναι  
 =�>�  και 

άρα θα ισχύει: 

Ε*[ = > │BC ] = CEBE . 
∆ηλαδή 

Ct = Bt* Ε*[ = > │BC], 
το οποίο είναι το θεµελιώδες υπόδειγµα αποτίµησης περιουσιακών στοιχείων 

όταν δεν υπάρχουν ευκαιρίες για arbitrage και Ε* είναι η αναµενόµενη τιµή 

κάτω από το ισοδύναµο µέτρο πιθανότητας ουδέτερου κινδύνου, το οποίο 

κατασκευάζεται αν εφαρµόσουµε το θεώρηµα του Girsanov. Κάτω από το 

ισοδύναµο µέτρο πιθανότητας ουδέτερου κινδύνου η αγοραία αξία του 

κινδύνου εξαφανίζεται άρα δεν επηρεάζει την αποτίµηση υπό συνθήκες χωρίς 

arbitrage.  

Αν υπολογίσουµε την τιµή ενός δικαιώµατος µε υποκείµενο τίτλο την τιµή 

µιας µετοχής που ακολουθεί τη Γεωµετρική κίνηση Brown σύµφωνα µε αυτό 

το υπόδειγµα, θα καταλήξουµε στην τιµή του υποδείγµατος των Black-

Scholes. 

 

Faynman – Kac φόρµουλα 

Η φόρµουλα Faynman – Kac παρέχει δεσµευµένες αναµενόµενες 

αποδόσεις ως λύση σε συγκεκριµένη κατηγορία µερικών διαφορικών 

εξισώσεων και ισχύει µόνο για τις Μαρκοβιανές διαδικασίες: dS = qSdt + 

vSdZ. ∆εδοµένου, λοιπόν, του  
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dS = qSdt + vSdZ 

και του  

F�t, St� = Etp [&. L M�NO�POQR F�T,ST�│St=s] 
Έχουµε ότι 

SBST = UB − V�WC�B, 
όπου το Α είναι ο τελεστής: 

Α = q S ZZN + ,3 \²W² Z²ZN² . 
Εποµένως, ανακεφαλαιώνοντας, έχουµε δει τις συνθήκες κάτω από τις 

οποίες ορίζεται το µοναδικό µέτρο πιθανότητας που οδηγεί σε µοναδική τιµή, 

έχουµε δει ότι κάτω από αυτό το µέτρο πιθανότητας οι προεξοφληµένες τιµές 

των περιουσιακών στοιχείων είναι martingale και ότι µε το θεώρηµα Girsanov 

µπορούµε να αλλάξουµε το µέτρο πιθανότητας σε ισοδύναµο µέτρο 

martingale – πολύ χρήσιµο για την προσοµοίωση Monte Carlo. Η φόρµουλα 

Faynman – Kac δείχνει ότι η προσέγγιση PDE και η προσέγγιση Martingale 

είναι ισοδύναµες (µόνο για µαρκοβιανές διαδικασίες). 

 

1.3 Το µοντέλο των Black-Scholes 

Η µερική διαφορική εξίσωση των B&S. 

Οι Black-Scholes το 1973 δηµοσίευσαν ένα άρθρο σύµφωνα µε το οποίο 

πρότειναν ένα υπόδειγµα αποτίµησης δικαιωµάτων. Η ιδέα του υποδείγµατος 

ήταν να κατασκευάσουν ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από ένα δικαίωµα 

και από έναν αριθµό ∆ µετοχών και εξέτασαν τη στιγµιαία µεταβολή της αξίας 

του χαρτοφυλακίου. Επέλεξαν το χαρτοφυλάκιο έτσι ώστε να είναι χωρίς 

κίνδυνο (το χαρτοφυλάκιο παραµένει χωρίς κίνδυνο αν αναπροσαρµόζεται το 

∆ συνεχώς – continuous rebalancing). Αφού το χαρτοφυλάκιο ήταν χωρίς 

κίνδυνο έπρεπε να κερδίζει το χωρίς κίνδυνο επιτόκιο, διαφορετικά υπάρχουν 
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ευκαιρίες για arbitrage (pricing by arbitrage). Έτσι δηµιουργείται η µερική 

διαφορική εξίσωση. 

Οι υποθέσεις του µοντέλου είναι οι εξής: 

1) Η τιµή της µετοχής ακολουθεί τη Γεωµετρική κίνηση Brown µε σταθερή 

µεταβλητότητα και επιπλέον δεν υπάρχουν άλµατα στα µονοπάτια που 

ακολουθεί η µετοχή (συνεχή µονοπάτια). 

2) Ο υποκείµενος τίτλος δεν αποδίδει µερίσµατα κατά τη διάρκεια ζωής του 

παραγώγου. 

3) ∆εν υπάρχουν ευκαιρίες για arbitrage. 

4) Το short selling των µετοχών µε πλήρη χρήση των εσόδων επιτρέπεται. 

5) ∆εν υπάρχουν κόστη συναλλαγών – επιτρέπει τη συνεχή αναπροσαρµογή 

των εσόδων. 

6) Όλοι οι τίτλοι είναι διαιρέσιµοι. 

7) Η διαπραγµάτευση των τίτλων είναι συνεχής. 

8) Το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι σταθερό και το ίδιο για όλες τις λήξεις. 

Έστω F(S, t) είναι η τιµή ενός δικαιώµατος που εξαρτάται από την τιµή 

του υποκείµενου τίτλου S και το χρόνο t. Έστω χαρτοφυλάκιο Π που 

αποτελείται από  

-1: δικαιώµατα 

                 +∆: περιουσιακά στοιχεία 

Η αξία του Π τότε θα είναι: 

Π = - F + ∆S 

Και η µεταβολή του dΠ είναι: 

dΠ = - dF + ∆dS 

1η υπόθεση: 

              dS = µSdt + σSdΖ.                      (1.1) 

2η υπόθεση: F = F(S, t) και διπλά διαφορίσιµη. 
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Άρα ισχύουν οι υποθέσεις του λήµµατος του Ito και έτσι: 

dF = Z^Z� _C + Z^ZN _W +  ,3 Z`^ZN` �_W�² . 
Από τη γεωµετρική κίνηση Brown έχουµε: (dS)2 = σ2S2dt 2. Τότε 

dF = Z^Z� _C + Z^ZN �aW_C + 6W_b�� +  ,3 Z`^ZN` �63W3_C� 
= �ZẐ� +  aW Z^ZN +  ,3 63W3 Z`^ZN`�_C + 6W Z^ZN _b�  . 

Βλέπουµε ότι η F είναι µια καινούρια διαδικασία Ito και έτσι: 

 dΠ = - dF + ∆dS 

= - �ZẐ� +  aW Z^ZN +  ,3 63W3 Z`^ZN`�_C − 6W Z^ZN  _b� + Δ�μSdt +  σSdb�� 
                  = - �ZẐ� +  aW dZ^ZN −  Δe +  ,3 63W3 Z`^ZN`�_C − dZ^ZN − Δe 6W_b�  
Αν θέσουµε ∆ = 

Z^ZN µπορούµε να εξαλείψουµε τον κίνδυνο (τυχαίο όρο _b�) . 

Έτσι  

dΠ = - �Z^Z� +  ,3 63W3 Z`^ZN`�_C 
      = rΠdt 

      = r( - F + ∆S)dt 

      = ( - rF + r∆S)dt 

αφού το Π τώρα είναι χωρίς κίνδυνο. 

Άρα έχουµε 

- rF + rΔS = - �Z^Z� + ,3 63W3 Z`^ZN`� ,  
το οποίο γίνεται  
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Z^Z� + rS Z^ZN +  ,3 63W3 Z`^ZN` − fB = 0 .                (1.2) 

Η σχέση (1.2) είναι η γνωστή µερική διαφορική εξίσωση (PDE) των 

Black-Scholes. Είναι µία γραµµική, 2ου βαθµού, παραβολική εξίσωση. Καθώς 

η PDE προέκυψε χωρίς καµία υπόθεση σχετικά µε το περιουσιακό στοιχείο S, 

µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιοδήποτε χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο όπως η µετοχή S ή ένας καταθετικός λογαριασµός Β. Σε αυτή την 

εξίσωση δεν βλέπουµε καθόλου το µ. Αυτό συµβαίνει γιατί όταν θέτουµε Δ = 
Z^ZN το µ απαλείφεται και στη θέση του εµφανίζεται το r. Το µ αντανακλά τις 

προτιµήσεις του επενδυτή, οι οποίες τελικά απαλείφονται (αντίστοιχο µε το 

risk-neutral valuation). 

Για να λυθεί η µερική διαφορική εξίσωση (1.2) ως προς την τιµή ενός 

συγκεκριµένου τύπου παραγώγου πρέπει να ορίσουµε τις συνοριακές και τις 

τελικές συνθήκες. Για παράδειγµα ένα Ευρωπαϊκό δικαίωµα αγοράς µε τιµή 

εξάσκησης Κ και χρόνο µέχρι τη λήξη Τ έχει τελική συνθήκη τη συνάρτηση 

εσόδων στη λήξη: 

C(S, T) = max{S – K, 0} , 

ενώ ένα δικαίωµα πώλησης: 

P(S, T) = max{K – S, 0} 

µε συνοριακές συνθήκες: 

αν S→0 τότε C = 0  

και 

αν S→∞ τότε C = άνω φράγµα. 

 

Οι φόρµουλες αποτίµησης των Black-Scholes 
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Οι τιµές των Ευρωπαϊκών δικαιωµάτων αγοράς και πώλησης µε 

υποκείµενο τίτλο µετοχή που δεν πληρώνει µέρισµα δίνονται από τους 

τύπους: 

Ct = StN(d1) – Ke-r(T-t)N(d2) ,             (1.3) 

Pt = Ke-r(T-t)N(-d2) - StN(-d1)              (1.4) 

αντίστοιχα, όπου  

_, = ghdije����k`̀��).��'l�m.��  , 
_3 = ghdije���.k`̀��).��'l�m.��  = d1 - σ√T − t . 

Εδώ S είναι η τρέχουσα τιµή της µετοχής, Κ είναι η τιµή εξάσκησης, r είναι το 

συνεχώς επανατοκιζόµενο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, σ είναι η µεταβλητότητα 

της τιµής της µετοχής, t είναι ο τρέχοντας χρόνος και Τ είναι ο χρόνος µέχρι τη 

λήξη του δικαιώµατος. 

 

Τιµή δικαιώµατος όταν ο υποκείµενος τίτλος µοιράζει µέρισµα 

Όταν ο υποκείµενος τίτλος πληρώνει µέρισµα η τιµή των δικαιωµάτων 

διαµορφώνεται ως εξής: 

Ct = Ste
-q(T-t)N(d1) – Ke-r(T-t)N(d2) ,                (1.5) 

Pt = Ke-r(T-t)N(-d2) - St e
-q(T-t)N(-d1) ,              (1.6) 

όπου 

_, = lnpWqr+�f−V+622 ���−C�6+�s−C�  , 
 _3 = lnpWqr+�f−V−622 ���−C�6+�s−C�  = d1 - σ√T − t . 
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1.4 Τα µειονεκτήµατα του υποδείγµατος B&S 

Ένα χρηµατοοικονοµικό παράγωγο, για παράδειγµα ένα δικαίωµα, είναι 

ένα συµβόλαιο µεταξύ δύο αντισυµβαλλόµενων, γραµµένο πάνω σε έναν 

υποκείµενο τίτλο, για παράδειγµα µία µετοχή. Το απλούστερο 

χρηµατοοικονοµικό παράγωγο είναι το Ευρωπαϊκό δικαίωµα αγοράς. Ένα 

δικαίωµα αγοράς δίνει στον κάτοχό του το δικαίωµα, αλλά όχι την 

υποχρέωση, να αγοράσει τον υποκείµενο τίτλο σε µία δεδοµένη τιµή, σε 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή που είναι η λήξη. Ένα Ευρωπαϊκό δικαίωµα 

αγοράς µπορεί να αποτιµηθεί µε τη φόρµουλα B&S, στην οποία ο κίνδυνος 

ποσοτικοποιείται µε την παράµετρο της µεταβλητότητας. Οι παράµετροι στο 

υπόδειγµα B&S είναι πέντε: η αρχική τιµή της µετοχής S0, η τιµή εξάσκησης Κ, 

ο χρόνος µέχρι τη λήξη Τ, το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο r και η µεταβλητότητα σ. 

Από αυτές τις παραµέτρους, η µόνη άγνωστη εξ’ αρχής είναι η µεταβλητότητα 

σ. 

Είναι γνωστό ότι η Γεωµετρική κίνηση Brown δε µοντελοποιεί τέλεια την 

τιµή της µετοχής, επειδή οι αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων δεν 

κατανέµονται κανονικά. Έτσι, δε συµπίπτει το πραγµατικό µέτρο πιθανότητας 

µε αυτό των B&S, ούτε µε αυτό της προσέγγισης Martingale. Για την ακρίβεια, 

η τεκµαρτή µεταβλητότητα των παρατηρούµενων τιµών διαµορφώνει ένα 

σχήµα χαµόγελο – U ως προς τις διάφορες τιµές εξάσκησης Κ. Αυτό το 

σχήµα, µε ελάχιστο στα at-the-money δικαιώµατα, δε συνάδει µε την υπόθεση 

των  B&S ότι η µεταβλητότητα παραµένει σταθερή. Για να αντιµετωπίσουµε 

αυτό το πρόβληµα πρέπει να ορίσουµε τη µεταβλητότητα σαν στοχαστική 

διαδικασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Στοχαστική µεταβλητότητα 

 

Σε ένα µοντέλο στοχαστικής µεταβλητότητας, η µεταβλητότητα 

µεταβάλλεται τυχαία ως µία στοχαστική διαδικασία. Αυτός ο επιπρόσθετος 

τυχαίος όρος εξηγεί εν µέρει γιατί δικαιώµατα επί του ίδιου τίτλου µε 

διαφορετικές τιµές εξάσκησης και λήξη έχουν διαφορετικές τεκµαρτές 

µεταβλητότητες, οι οποίες έχουν παρατηρηθεί στις τιµές τις αγοράς. Το 1987, 

οι Hull και White χρησιµοποίησαν τη Γεωµετρική κίνηση Brown για τη 

διαδικασία της διακύµανσης. Αυτή η µέθοδος οδηγεί στην αύξηση της 

διακύµανσης εκθετικά αλλά αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τα εµπειρικά 

αποτελέσµατα (βλέπε Wiggins (1987)) που υποστηρίζουν ότι η διακύµανση 

τείνει να φθίνει µε το πέρασµα του χρόνου. Λόγω της ανεπάρκειας της 

Γεωµετρικής κίνησης Brown στη στοχαστική διαδικασία της διακύµανσης, 

µπορεί κανείς να εκτιµήσει διακυµάνσεις γύρω από ένα µέσο επίπεδο, 

δηλαδή, κατά µέσο όρο επαναφορά της διαδικασίας της διακύµανσης αντί να 

αυξάνεται γεωµετρικά όπως η Γεωµετρική κίνηση Brown. Αυτό σηµαίνει ότι αν 

το τρέχον επίπεδο της διακύµανσης είναι κάτω από το µακροπρόθεσµο µέσο 

επίπεδο, θ, τότε η διακύµανση θα τείνει να κινηθεί προς τα επάνω για να 

πλησιάσει το µέσο επίπεδο θ, και αντίστροφα. Για παράδειγµα, η διαδικασία 

Ornstein-Uhlenbeck χρησιµοποιήθηκε για να αποτυπώσει αυτή την κατά µέσο 

όρο αναστροφή της διακύµανσης. Η διαδικασία  Ornstein-Uhlenbeck είναι πιο 

ρεαλιστική επιλογή σε σχέση µε τη γεωµετρική κίνηση Brown. Όµως, το 

µειονέκτηµα είναι ότι µπορεί να πάρει και αρνητικές τιµές για την διαδικασία 

της διακύµανσης, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου αυτό που ψάχνουµε. Για να 

ξεπεράσουν αυτό το πρόβληµα οι Stein και Stein (1991) και Heston (1993) 
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υιοθέτησαν την απόλυτη τιµή της στοχαστικής διαδικασίας και την ρίζα της 

στοχαστικής διαδικασίας Ornstein-Uhlenbeck για τη στοχαστική 

µεταβλητότητα, αντίστοιχα. Σε αντίθεση µε το µοντέλο των Black-Scholes, 

είναι δύσκολο να βρούµε µια αναλυτική λύση για την τιµή ενός ευρωπαϊκού 

δικαιώµατος υπό την ύπαρξη δύο στοχαστικών διαδικασιών: µία για την τιµή 

του περιουσιακού στοιχείου και µία για την µεταβλητότητα της τιµής του 

υποκείµενου τίτλου. Μια προσεγγιστική λύση επιτυγχάνεται µε την επέκταση 

µιας δυναµικής σειράς, η οποία προτάθηκε από τους Hull και White. Η τεχνική 

αυτή βασίζεται στην κατανοµή της τιµής του υποκείµενου τίτλου του 

δικαιώµατος, η οποία εξαρτάται από τον µέσο όρο της διαδικασίας της 

διακύµανσης. Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού θα παρουσιάσουµε δύο από 

τα πιο σηµαντικά µοντέλα στοχαστικής µεταβλητότητας που εµφανίζονται στη 

βιβλιογραφία. 

 

2.1.  Η µερική διαφορική εξίσωση µε στοχαστική µεταβλητότητα 

Στο υπόδειγµα B&S η στοχαστική διαδικασία που ακολουθεί η τιµή της 

µετοχής περιέχει τον τυχαίο όρο Ζt: 

dS = µSdt + σSdZt , 

όπου µ είναι το drift και σ είναι η µεταβλητότητα της απόδοσης της µετοχής τα 

οποία θεωρούνται σταθερά. Σε ένα µοντέλο στοχαστικής µεταβλητότητας, η 

µεταβλητότητα περιέχει άλλον όρο τυχαιότητας που είναι διαφορετικός από 

τον Zt, αλλά που πιθανόν να έχουν κάποια συσχέτιση. Έτσι έχουµε δύο 

στοχαστικές διαδικασίες: 

dS = µSdt + σSdZt
(1), 

                                  dV = p(S, v, t)dt + q(S, v, t)dZt
(2),             (2.1) 

όπου v = σ2 είναι η διακύµανση της τιµής της µετοχής, και p και q είναι το drift 

και η µεταβλητότητα αντίστοιχα. Zt
(1) και Zt

(2) είναι τυπικές κινήσεις Brown µε 

συντελεστή συσχέτισης ρ, δηλαδή ισχύει: 

dZt
(1) dZt

(2) = ρdt. 
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Αν ακολουθήσουµε τα βήµατα των B&S µπορούµε να βρούµε µια 

αντίστοιχη µερική διαφορική εξίσωση (PDE) για το µοντέλο δύο µεταβλητών. 

Για να κατασκευάσουµε ένα χαρτοφυλάκιο χωρίς κίνδυνο πρέπει να 

εξαλείψουµε και τις δύο πηγές τυχαιότητας (κινδύνου), dZt
(1) και dZt

(2). Για να 

εξαλείψουµε το όρο Zt
(1) µπορούµε να εµπορευτούµε τον υποκείµενο τίτλο S. 

Για να εξαλείψουµε το όρο Zt
(2) πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ένα άλλο 

παράγωγο για την κατασκευή του χαρτοφυλακίου. Άρα κατασκευάζουµε ένα 

χαρτοφυλάκιο Π, το οποίο περιέχει: 

- 1: F 

   +∆: µετοχές 

+∆1: F1, 

όπου F είναι το παράγωγο που θέλουµε να αποτιµήσουµε, F1 είναι το 

παράγωγο που χρησιµοποιούµε για να αντισταθµίσουµε τον τυχαίο όρο της 

µεταβλητότητας, ∆ και ∆1 είναι οι λόγοι αντιστάθµισης που θέλουµε ώστε το 

χαρτοφυλάκιο να είναι χωρίς κίνδυνο. Έτσι, η τιµή του Π θα είναι: 

                                                   Π = - F + ∆S + ∆1F1                                 (2.2)               

και η µεταβολή του χαρτοφυλακίου dΠ είναι: 

dΠ = - dF + ∆dS + ∆1dF1. 

Επειδή το F είναι συνάρτηση του S, v και t, από το λήµµα του Ito έχουµε: 

dF = 
Z^Z� _C + Z^ZN _W + Z^Zt _\ + ,3 uZ`^ZN` �_W�3 + Z`^Zt` �_\�3 + 2 Z`^ZNZt �_W��_\�v. 
Από την (2.1) 

(dS)² = σ²S²dt, 

(dv)² = q²dt, 

(dS)(dv) = σSqρdt. 

Άρα η έκφραση dF γίνεται: 



23 

 

 dF = Z^Z� _C + Z^ZN daW_C + 6W_w��,�e + Z^Zt dx_C + V_w��3�e 
               +,3 {63W3 Z`^ZN` _C + V3 Z`^Zt` _C + 26WVz Z`^ZNZt _C} 
            = {Z^Z� + aW Z^ZN + x Z^Zt + ,3 63W3 Z`^ZN` + ,3 V3 Z`^Zt` + 6WVz Z`^ZNZt}_C 
               +6W Z^ZN _w��,� + V Z^Zt  _w��3� 
και παροµοίως για το F1. 

Άρα: 

 dΠ = - dF + ΔdS + Δ1dF1 
       = - {Z^Z� + aW Z^ZN + x Z^Zt + ,3 63W3 Z`^ZN` + ,3 V3 Z`^Zt` + 6WVz Z`^ZNZt}_C 
          - 6W Z^ZN _w��,� −  V Z^Zt  _w��3� + }aW_C + }6W _w��,�  

          + Δ1{Z ~̂Z� + aW Z ~̂ZN + x Z ~̂Zt + ,3 63W3 Z` ~̂ZN` + ,3 V3 Z` ~̂Zt` +
                               6WVz Z` ~̂ZNZt}_C + },6W Z ~̂ZN _w��,� + },V Z ~̂Zt _w��3� 
      = - {

ZẐ� + aW Z^ZN + x Z^Zt + ,3 63W3 Z`^ZN` + ,3 V3 Z`^Zt` + 6WVz Z`^ZNZt}_C 

        + Δ1{Z ~̂Z� + aW Z ~̂ZN + x Z ~̂Zt + ,3 63W3 Z` ~̂ZN` + ,3 V3 Z` ~̂Zt` +
                               6WVz Z` ~̂ZNZt}_C + }aW_C + d}, Z ~̂ZN − Z^ZN + }e 6W_w��,� +
                               d}, Z ~̂Zt − Z^Zte V_w��3�. 

Για να εξαλείψω τον κίνδυνο, δηλαδή τους τυχαίους όρους dZ1 και dZ2, 

πρέπει να θέσω τους συντελεστές τους ίσους µε µηδέν. ∆ηλαδή: 

Δ, ∂F,∂S − ∂F∂S + Δ = 0, 
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Δ, ∂F,∂v − ∂F∂v = 0. 
Έτσι ορίσαµε τους δύο λόγους αντιστάθµισης ∆ και ∆1, ενώ 

ΔμSdt = −},aW Z ~̂ZN _C + aW Z^ZN _C. 
Έτσι 

dΠ = - {Z^Z� +  x Z^Zt + ,3 63W3 Z`^ZN` + ,3 V3 Z`^Zt` +  6WVz Z`^ZNZt}_C 
          + Δ, uZ ~̂Z� + x Z ~̂Zt + ,3 63W3 Z` ~̂ZN` + ,3 V3 Z` ~̂Zt` + 6WVz Z` ~̂ZNZtv _C 
          = rΠdt 
          = r�-F+ΔS+Δ,F,�_C 
          =�-rF+rΔS+rΔ,F,�_C, 
αφού το Π είναι τώρα χωρίς κίνδυνο. Έτσι έχουµε 

-{Z^Z� + x Z^Zt + ,3 63W3 Z`^ZN` + ,3 V3 Z`^Zt` + 6WVz Z`^ZNZt}  
  +Δ,{Z ~̂Z� + x Z ~̂Zt + ,3 63W3 Z` ~̂ZN` + ,3 V3 Z` ~̂Zt` + 6WVz Z` ~̂ZNZt} 
  =-rF+rΔS+rΔ,F,, 
το οποίο γίνεται 

SBSC + x SBS\ + 12 63W3 S3BSW3 + 12 V3 S3BS\3 + 6WVz S3BSWS\ − fB + f}W 
= }, uZ ~̂Z� + x Z ~̂Zt + ,3 63W3 Z` ~̂ZN` + ,3 V3 Z` ~̂Zt` + 6WVz Z` ~̂ZNZt − fB,v. 
Αλλά 

rΔS = −},fW Z ~̂ZN + fW Z^ZN  
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άρα έχουµε 

SBSC + x SBS\ + 12 63W3 S3BSW3 + 12 V3 S3BS\3 + 6WVz S3BSWS\ − fB − },fW SB,SW + fW SBSW  

= }, uZ ~̂Z� + x Z ~̂Zt + ,3 63W3 Z` ~̂ZN` + ,3 V3 Z` ~̂Zt` + 6WVz Z` ~̂ZNZt − fB,v. 
Αν αναδιατάξουµε τους όρους της παραπάνω εξίσωσης θα έχουµε 

SBSC +  fW SBSW + x SBS\ + 12 63W3 S3BSW3 + 12 V3 S3BS\3 + 6WVz S3BSWS\ − fB 

= }, uZ ~̂Z� +  fW SB1SW + x Z ~̂Zt + ,3 63W3 Z` ~̂ZN` + ,3 V3 Z` ~̂Zt` + 6WVz Z` ~̂ZNZt − fB,v. 
Τώρα 

Δ, �F~�� − �F�� = 0   ═˃  Δ, = �F�� / �F~��  

άρα 

SBSC + fW SBSW + x SBS\ + 12 62W2 S2BSW2 + 12 V2 S2BS\2 + 6WVz S2BSWS\ − fBSBS\  

 
=

SB1SC + fW SB1SW + x SB1S\ + 12 62W2 S2B1SW2 + 12 V2 S2B1S\2 + 6WVz S2B1SWS\ − fB1SB1S\ . 
 

Το αριστερό µέρος της παραπάνω µερικής διαφορικής εξίσωσης 

περιέχει µόνο το F και το δεξί µέλος περιέχει µόνο το F1. Για να ισχύει αυτή η 

ισότητα πρέπει και τα δύο µέρη να ισούνται µε µία συνάρτηση λ των 

ανεξάρτητων µεταβλητών S, v, t. Με άλλα λόγια 

SBSC + fW SBSW + 12 63W3 S3BSW3 + 12 V3 S3BS\3 + 6WVz S3BSWS\ − fB = −�x − �� SBS\ 

για κάποια συνάρτηση λ(S, v, t). Αναδιατάσσοντας έχουµε 
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SBSC + fW SBSW + �x − �� SBS\ + 12 63W3 S3BSW3 + 12 V3 S3BS\3 + 6WVz S3BSWS\ − fB = 0. 
                                                                                                                (2.3). 

Η συνάρτηση λ(S, v, t) ονοµάζεται αγοραία αξία του κινδύνου µεταβλητότητας 

η αλλιώς το ασφάλιστρο κινδύνου της µεταβλητότητας. Επειδή η 

µεταβλητότητα δεν είναι εµπορεύσιµο περιουσιακό στοιχείο όπως µία µετοχή, 

ο κίνδυνος µεταβλητότητας δεν µπορεί να επαλειφθεί µέσω του επιχειρήµατος 

arbitrage. Άρα η αγοραία αξία του, λ, ρητά εισέρχεται στην PDE. Γενικά, λ 

είναι ένα µέτρο ασφαλίστρου που ζητούν οι επενδυτές όταν αναλαµβάνουν 

τον κίνδυνο µεταβλητότητας και πρέπει να είναι ο ίδιος για όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία που εξαρτώνται από τη µεταβλητότητα. 

Η µορφή του ασφαλίστρου λ είναι ένα µεγάλο πρόβληµα για τα µοντέλα 

στοχαστικής µεταβλητότητας, επειδή δεν µπορεί να συναχθεί από την 

υπόθεση ότι όλοι οι επενδυτές προτιµούν περισσότερο ή λιγότερο πλούτο. Οι 

επενδυτές έχουν διαφορετικές προτιµήσεις στον κίνδυνο και είναι δύσκολο να 

προσδιοριστούν. Μια συνήθης επιλογή είναι να θέσουµε λ(St, Vt, t) = λ·V(t), 

όπου λ είναι σταθερά, ανεξάρτητη από το εκάστοτε δικαίωµα. Στην πράξη η 

τιµή του λ θα µπορούσε να εκτιµηθεί από κάποιο δικαίωµα και στη συνέχεια η 

τιµή αυτή να χρησιµοποιηθεί για την αποτίµηση των υπολοίπων. 

Από τη φόρµουλα Feynman-Kac, το F, που ικανοποιεί τη σχέση (2.3), 

θα είναι 

F�S, v, t� = Et, S, v [Φ �ST, v T�exp{-L f�WO ,m� \O, 0�_0}],                (2.4) 

όπου τα S, v ακολουθούν τις στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις 

 

dS = rSdu + σSdẐu
1, 

dv = (p – λ)du+ qd Ẑu
2
                                           (2.5) 

µε 

St = S, 
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vt = v, 

όπου  

dẐu
1 = α dt + dZu

1, 

 

dẐu
2 = λ/q dt + dZu

2 

σύµφωνα µε το θεώρηµα Girsanov και  

α = ;.�t . 
Οι Ẑu

1 και Ẑu
2 είναι τυπικές κινήσεις Brown στον κόσµο ουδέτερου κινδύνου. Η 

ποσότητα (p – λ) είναι το drift ουδέτερου κινδύνου της διακύµανσης. Όταν 

αποτιµούµε παράγωγα, έχει σηµασία το drift ουδέτερου κινδύνου και όχι το 

πραγµατικό. Υποθέτουµε σταθερό επιτόκιο. Το Φ είναι η απόδοση του 

δικαιώµατος στη λήξη. Για παράδειγµα εάν έχουµε ένα Ευρωπαϊκό δικαίωµα 

αγοράς τότε 

Φ(ST, vT) = max{ST – K, 0} = (ST – K)+ 

όπου Κ είναι η τιµή εξάσκησης του, και η σχέση (2.4) γράφεται: 

V(S, v, t) = e –r (T-t) EQ [(ST – K) +│St = S, vt = v]. 

Το EQ αντιπροσωπεύει την αναµενόµενη τιµή κάτω από το µέτρο ουδέτερου 

κινδύνου Q. 

 

2.2.  Μοντέλο Hull & White 

 

Οι Hull & White (1997) πρότειναν το ακόλουθο µοντέλο στοχαστικής 

µεταβλητότητας 

dv = φVdt + ξVdz, 

όπου ο υποκείµενος τίτλος ακολουθεί την διαδικασία 
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dS = μSdt + √�Sdw. 
Αυτό είναι ένα από τα πρώτα µοντέλα που έλυσαν το πρόβληµα της 

στοχαστικής µεταβλητότητας. Όµως, έκαναν κάποιες υποθέσεις για να 

απλοποιήσουν τη διαδικασία αποτίµησης, όπως το ότι ο κίνδυνος 

µεταβλητότητας δεν τιµολογείται και ότι δεν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των 

διαδικασιών dz και dw. Με άλλα λόγια, λ=0 και ρ=0 στην µερική διαφορική 

εξίσωση (2.3). Η φόρµουλα των Hull & White για την τιµολόγηση των 

δικαιωµάτων βασίζεται στην κατανοµή της µέσης διακύµανσης �� της τιµής του 

περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της ζωής του δικαιώµατος και 

ορίζεται ως εξής 

�� = 1s − C � \�0�_0.m
�

 

Οι Hull & White (1987) βρήκαν στην ανάλυση τους ότι η δεσµευµένη 

κατανοµή της τελικής τιµής του υποκείµενου τίτλου, δεδοµένης της µέσης 

διακύµανσης, κατανέµεται λογαριθµοκανονικά. Για να το αποδείξουν 

χρησιµοποίησαν το εξής λήµµα: 

Ας υποθέσουµε ότι, σε ένα κόσµο ουδέτερου κινδύνου, η τιµή της 

µετοχής S και η διακύµανση σ2 ακολουθούν τις στοχαστικές διαδικασίες  

                                   dS = rSdt + σSdz,                      

      dσ2 = ασ2dt + ξσ2dw,                  

όπου r είναι το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο και θεωρείται σταθερό, α και ξ είναι 

ανεξάρτητα του S, και dz και dw είναι ανεξάρτητες διαδικασίες Wiener. Επίσης 

έστω �� η µέση διακύµανση στο χρονικό διάστηµα [0, Τ] που ορίζεται ως εξής: 

      �� = ,m L 6²�C�_C.m�                        

Τότε η δεσµευµένη κατανοµή του log[S(T)/S(0)] δεδοµένης της �� είναι 

κανονική µε µέσο rT - ��T/2 και διακύµανση ��Τ. 
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Για να δούµε ότι το λήµµα είναι αληθές, ας υποθέσουµε πρώτα ότι η σ2 

είναι ντετερµινιστική αλλά όχι σταθερή. Σ’ αυτή την περίπτωση, η κατανοµή 

του log[S(T)/S(0)] είναι κανονική µε µέσο rT - ��T/2 και διακύµανση ��Τ. 

Παρατηρούµε ότι οι παράµετροι της λογαριθµοκανονικής κατανοµής 

εξαρτώνται µόνο από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, την αρχική τιµή της µετοχής, 

το χρόνο µέχρι τη λήξη και τη µέση διακύµανση κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου. Έτσι, οποιοδήποτε µονοπάτι ακολουθεί η σ2 που έχει την ίδια µέση 

διακύµανση �� θα παράγει την ίδια λογαριθµοκανονική κατανοµή. Αν η σ2 είναι 

στοχαστική, υπάρχει άπειρος αριθµός µονοπατιών που δίνουν την ίδια µέση 

διακύµανση �� αλλά όλα αυτά τα µονοπάτια παράγουν την ίδια κατανοµή της 

τελικής τιµής της µετοχής. Από αυτό συµπεραίνουµε ότι, ακόµα και αν η σ2 

είναι στοχαστική, η κατανοµή της τελικής τιµής της µετοχής δεδοµένης της 

µέσης διακύµανσης �� είναι λογαριθµοκανονική. 

Το λήµµα δεν ισχύει όταν βρισκόµαστε σε κόσµο όπου οι επενδυτές 

αποστρέφονται τον κίνδυνο. Σε έναν τέτοιο κόσµο το drift της τιµής της 

µετοχής εξαρτάται από τη σ2 µέσω της επιρροής της σ2 στο συντελεστή β των 

µετοχών. Αυτό σηµαίνει ότι ο µέσος της κατανοµής της τελικής τιµής της 

µετοχής εξαρτάται από το µονοπάτι που ακολουθεί η µη σταθερή σ2. 

∆ιαφορετικά µονοπάτια για τη σ2 που έχουν την ίδια µέση διακύµανση 

παράγουν κατανοµές για το λογάριθµο της τελικής τιµής της µετοχής µε ίδια 

διακύµανση αλλά διαφορετικούς µέσους. Σ’ αυτή την περίπτωση η τελική τιµή 

της µετοχής µε δέσµευση τη µέση διακύµανση δεν ακολουθεί 

λογαριθµοκανονική κατανοµή.   

Επιπλέον, τα δυναµικά ουδέτερου κινδύνου της µεταβλητότητας δεν 

εξαρτώνται από την τιµή της µετοχής, π.χ. (p - λ) και q είναι ανεξάρτητα του S. 

Τα αποτελέσµατα αλλάζουν σηµαντικά όταν η τιµή της µετοχής και η 

µεταβλητότητα  συσχετίζονται. Στο µοντέλο των Hull & White έχουµε: 

p(S, v, t) = φv, 

        q(S, v, t) = ξv, 

        λ = 0. 
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  Έστω C(S, v, t) η τιµή ενός ευρωπαϊκού δικαιώµατος αγοράς τη 

χρονική στιγµή t, µε τιµή εξάσκησης Κ και χρόνο µέχρι τη λήξη Τ. Η µερική 

διαφορική εξίσωση (2.3) γίνεται: 

S�SC + fW S�SW + �\ S�S\ + 12 \W3 S3�SW3 + 12 �3\3 S3�S\3 + Wz�\�/3 S3�SWS\ − f�
= 0 

και για ρ = 0, 

S�SC + fW S�SW + �\ S�S\ + 12 \W3 S3�SW3 + 12 �3\3 S3�S\3 − f� = 0 

 

Επειδή δεν τιµολογείται ο κίνδυνος της µεταβλητότητας, η τιµή του C δεν 

εξαρτάται από τις προτιµήσεις των επενδυτών και άρα το C µπορεί να 

τιµολογηθεί χρησιµοποιώντας αποτίµηση ουδέτερου κινδύνου: 

C�S, v, t� = &.��m.�� L ��Wm,\m,s���Wm| W, \�_Wm  ,                              (2.6) 

όπου  

Τ = διάρκεια του δικαιώµατος, 

S = η τιµή του υποκείµενου τίτλου την χρονική στιγµή t, 

v = η διακύµανση την χρονική στιγµή t, 

��Wm| W, \�= η δεσµευµένη κατανοµή του Wm δεδοµένης της τιµής της µετοχής 

και της διακύµανσης τη χρονική στιγµή t, 

C(S, v, t) = η συνάρτηση απόδοσης = max {Wm – K,0}. 

Για κάθε τρεις συσχετισµένες τυχαίες µεταβλητές x, y και z οι 

δεσµευµένες συναρτήσεις πυκνότητας πρέπει να ικανοποιούν την 

���|�� = � ���|��ℎ��|��_�. 
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Χρησιµοποιώντας τη µέση διακύµανση η κατανοµή του Wm  µπορεί να γραφτεί 

ως εξής:  

��Wm|\� = � ��Wm|���ℎ���|\�_��, 
όπου το S παραλείπεται για λόγους απλοποίησης στην παραπάνω έκφραση. 

Αντικαθιστώντας αυτό στην σχέση (2.6) έχουµε 

C(S, v, t) = &.��m.�� L L ��Wm���Wm|���ℎ���|\�_ ��_Wm , 
το οποίο µπορεί να γραφτεί 

C(S, v, t) = L�&.��m.�� L ��Wm���Wm|���_Wm�ℎ���|\�_ ��. 
Ο εσωτερικός όρος στην παραπάνω σχέση είναι η τιµή των Black & Scholes 

για την τιµή του ευρωπαϊκού δικαιώµατος αγοράς µε µέση διακύµανση �� , τον 

οποίο ορίζουµε ως BS����. Έτσι έχουµε 

C(S, v, t) =L �W� ���ℎ���|\�_�� . 

∆εν φαίνεται να είναι δυνατό να βρεθεί αναλυτική µορφή για την 

κατανοµή της ��  αλλά µπορούµε να υπολογίσουµε τις ροπές της ��  (βλ. Boyle 

& Emanuel (1985)) όταν φ και ξ είναι σταθερά. Για παράδειγµα, όταν φ ≠ 0, 

����� = &�) − 1�� ��, 
���� 3� = � 2&�3�� `�)�� + �3��2� + �3��3 + 2��3 ¡ 12� + �3 − &�)� + �3¢£ ��3, 

και όταν φ = 0, 

����� = ��, 
���� 3� = 2�& ²) − �3� − 1��⁴�² ��², 
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���� ³� = &� ²) − 9& `) + 6�3� + 83�⁶�³ ��³. 
Οι Hull & White ανέπτυξαν την �W���� σε σειρά Taylor γύρω από την �����: 
C�S, v, t� = BS �E ����� + ,3 Z`>NZ�«` ⎥E���� L� �� − ������²ℎ����_�� + ⋯ 
   = BS �E ����� + ,3 Z`>NZ�«` ⎥E���� Var����+,® Z³>NZ�«³ ⎥E���� Skew����+…, 
όπου Var���� και Skew���� είναι η δεύτερη και τρίτη κεντρική ροπή του �� . Αυτή η 

σειρά συγκλίνει πολύ γρήγορα για πολύ µικρές τιµές του ξ²(Τ – t). Με φ = 0: 

C�S, σ², t� = BS �σ²�  

       + ,3 N√m.�±´�P₁��P₁P₂.,�µ'³ u3'⁴�¶·.¸.,�¸² − 6⁴v                       (2.7) 
        +,® N√m.�±´�P₁�[�P₁P₂.���P₁P₂.,�.�P~̀�P`̀�]¹'⁵  
     � 6® u¶»·.�¼�,¹¸�¶·��¹�3µ¸�,¹¸`�®¸»��¸» v + ⋯ ,                 
όπου k = ξ²(Τ – t). 

Στη σχέση (2.7), σ = √\ είναι η τρέχουσα µεταβλητότητα της απόδοσης της 

µετοχής, ενώ d1 και d2 είναι τα γνωστά 

d1 = 
ghdije����k`̀��).��'l�).�� , 

d2 = d1 - σl�s − C� . 

Οι Hull και White (1987) αιτιολόγησαν τη χρήση του φ = 0, αφού για κάθε 

µη µηδενικό φ, τα δικαιώµατα µε διαφορετική λήξη θα έχουν διαφορετική 

τεκµαρτή µεταβλητότητα. Επειδή αυτό δεν παρατηρείται συχνά εµπειρικά, 

συµπέραναν ότι το φ είναι τουλάχιστον κοντά στο 0. 
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2.3 Μοντέλο του Heston 

 

Ο Heston (1993) ανέπτυξε µια λύση κλειστής µορφής για τις τιµές των 

ευρωπαϊκών δικαιωµάτων. Μοντελοποίησε τη στοχαστική διαδικασία της 

διακύµανσης ως µία διαδικασία επαναφοράς του µέσου χρησιµοποιώντας την 

τετραγωνική ρίζα της. Ξεκίνησε υποθέτοντας ότι η τιµή της µετοχής ακολουθεί 

τη στοχαστική διαφορική εξίσωση: 

dS�t� = μSdt + l\�C�W_½�,, 
όπου ½�, είναι διαδικασία Wiener. Επίσης η µεταβλητότητα ακολουθεί τη 

διαδικασία Ornstein – Uhlenbeck (όπως π.χ. στο µοντέλο των Stein και Stein 

(1991) )  

_l\�C� = −¾l\�C�_C + ¿_½�3. 
Σύµφωνα µε το λήµµα του Ito για  

_��C� = À���C�, C�_C + Á���C�, C�_½�3 

έχουµε ότι 

_����C�, C� = �S�S� À���C�, C� + S�SC + 12 S3�S�3 Á3���C�, C�£ _C 

    + pZÂZ� Á���C�, C�r _½3�C�. 
Θέτοντας x = l\�C� και f(x) = x2 

S�S� = 2�, S²�S�² = 2      ÃÄÅ     S�SC = 0 

άρα 

_� = [2�À + Á²]_C + �2�Á�_½3�C�. 
∆ηλαδή για a(x(t), t) = - βl\�C�  και  b(x(t), t) = δ έχουµε: 
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_����C�, C� = Æ2l\�C� d−¾l\�C�e + ¿3Ç _C + 2l\�C�¿_½3�C� 

ή ισοδύναµα 

_\�C� = 2¾ �¿32¾ − \�C�£ _C + 2¿l\�C�_½3�C�. 
Αν θέσουµε κ = 2β, θ = δ²/2β και ζ = 2δ θα έχουµε συνοψίζοντας: 

dS�t� = μSdt + l\�C�W_½�, , 
d \�C� = κ[θ - \�C�]dt + ζl\�C�_½�3,                          (2.8) 

όπου το W² έχει συσχέτιση ρ µε το W1. Η σχέση (2.8) εξασφαλίζει ότι η 

διακύµανση είναι πάντα θετική για εύλογες τιµές των παραµέτρων. 

Έστω C η αξία του ευρωπαϊκού δικαιώµατος αγοράς µε τιµή εξάσκησης 

Κ και χρόνο µέχρι τη λήξη Τ. Η µεταβλητότητα της τιµής S του υποκείµενου 

τίτλου ακολουθεί τη στοχαστική διαφορική εξίσωση (2.8). Με άλλα λόγια, 

p�S, \, t� = κ�θ – \�, 
q�S, \, t� = ζ√\ 

στη σχέση (2.1). Τότε θέτοντας λ(S, v, t) = λv, η µερική διαφορική εξίσωση 

(2.3) γίνεται 

S�SC + fW S�SW + �Ã�Ë − \� − �\� S�S\ + 12 \W² S²�SW² 

                + ,3 Ì²\ Z²=Zt² + zÌW\ Z²=ZNZt − f� = 0.                      (2.9) 

Το C πρέπει να ικανοποιεί την µερική διαφορική εξίσωση (2.9) που υπόκειται 

στις ακόλουθες συνοριακές συνθήκες 

 C�S, v, T� = �S – K�+ = max�0, S – K�, 
 C�0, v, t� = 0, 
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 Z=ZN �∞, \, C� = 1, 
 Z=Z� �W, 0, C� + fW Z=ZN �W, 0, C� + ÃË Z=Zt �W, 0, C� − f��W, 0, C� = 0, 
 C�S, ∞, C� = W.                                                                                                      (2.10) 

Κατά αναλογία µε το υπόδειγµα Black – Scholes ο Heston υπέθεσε ότι η 

λύση της µερικής διαφορικής εξίσωσης (Μ∆Ε) είναι της µορφής 

C(S, v, t) = SP1 –KPP2 ,                             (2.11) 

όπου Ð = &.��m.�� και Ð, = Ð,�W, \, C�, Ð3 = Ð3�W, \, C�. Αντικαθιστώντας τη 

συνάρτηση (2.11) στη διαφορική εξίσωση, έχω: 

W SÐ,SC − qfÐÐ3 − qÐ SÐ3SC + fW pÐ, + W SÐ,SW − qÐ SÐ3SW r
+ [Ã�Ë − \� − �\] pW SÐ,S\ − qÐ SÐ3S\ r
+ 12 \W3 ¡2 SÐ,SW + W S3Ð,SW3 − qÐ S3Ð3SW3 ¢
+ 12 Ì3\ ¡W S3Ð,S\3 − qÐ S3Ð3S\3 ¢
+ zÌW\ ¡SÐ,S\ + W S3Ð,SWS\ − qÐ S3Ð3SWS\¢ − fWÐ, + fqÐÐ3 = 0. 

Θέτοντας x = ln(S) έχουµε  

SÐ1SW = SÐ1S� S�SW = SÐ1S� 1W , 
 

S²Ð1SW² = SSW SÐ1SW = SSW pSÐ1S� 1Wr = SSW pSÐ1S� r 1W + SÐ1S� SSW p1Wr
= SS� pSÐ1S� r S�SW 1W − 1W3 SÐ1S� = S3Ð1S�3 1W3 − 1W3 SÐ1S� , 
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S²Ð1SWS\ = SS\ SÐ1SW = SS\ pSÐ1S� 1Wr = S²Ð1S�S\ 1W 

για i = 1, 2 η διαφορική εξίσωση γίνεται: 

W SÐ,SC − qfÐÐ3 − qÐ SÐ3SC + fW pÐ, + SÐ,S� − qÐ SÐ3S� 1Wr 

+[Ã�Ë − \� − �\] pW SÐ,S\ − qÐ SÐ3S\ r 

+ 12 \W3 ¡2 SÐ,S� 1W + S²Ð,S�3 1W − SÐ,S� 1W − qÐ S²Ð3S�3 1W3 + qÐ SÐ3S� 1W3¢ 

+ 12 Ì3\ ¡W S²Ð,S\3 − qÐ S²Ð3S\3 ¢ 

+zÌW\ ¡SÐ,S\ + S²Ð,S�S\ − qÐ S²Ð3S�S\ 1W¢ − fWÐ, + fqÐÐ3 = 0. 
Θέτοντας τώρα τους συντελεστές του S και του KP ίσους µε µηδέν 

παίρνουµε τις παρακάτω διαφορικές εξισώσεις: 

SÐ,SC + pf + 12 \r SÐ,S� + �ÃË − �Ã + � − zÌ�\� SÐ,S\ + 12 \ S3Ð,S�3
+ 12 Ì3\ S3Ð,S\3 + zÌ\ S3Ð,S�S\ = 0 

και 

SÐ3SC + pf − 12 \r SÐ3S� + �ÃË − �Ã + ��\� SÐ3S\ + 12 \ S3Ð3S�3  

+ 12 Ì3\ S3Ð3S\3 + zÌ\ S3Ð3S�S\ = 0. 
Πρέπει επίσης να ικανοποιούνται οι τελικές συνθήκες 
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Ð,��, \, s; ln [q]� = 1��Ògh[Ó]� , 
Ð3��, \, s; ln[q]� = 1��Ògh[Ó]�, 

oύτως ώστε να έχουµε C(S, v, T) = max(S – K, 0). Οι διαφορικές εξισώσεις για 

τα P1 και P2 γράφονται πιο σύντοµα στη µορφή  

SÐÔSC + �f + 0Ô\� SÐÔS� + �À.ÁÔ\� SÐÔS\ + 12 \ S²ÐÔS�² + 12 Ì²\ S²ÐÔS\² + zÌ\ S²ÐÔS�S\= 0                                                                                        �2.12� 
όπου για j = 1,2 

0 1 = ½,    0 2 = - ½,    α = κθ,    b1 = κ + λ – ρζ,    b2 = κ + λ. 

Οι τιµές P1(x, v, T), P2(x, v, T) µπορούν να θεωρηθούν πιθανότητες του 

ενδεχοµένου ότι Wm ≥ q. Στη συνέχεια της ενότητας θα ασχοληθούµε µε τη 

λύση της (2.12). 

Έστω ότι για j = 1, 2 οι x, v είναι στοχαστικές ανελίξεις που δίνονται από 

τις στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις 

_�� = �f + 0Ô\�_C + √\_½�,, 
_\� = �À − ÁÔ\�_C + Ì√\_½�3. 

Έστω η συνάρτηση fj(x, v, t), η οποία είναι η δεσµευµένη αναµενόµενη τιµή  

f(x, v, t) = E[g(x(T), v(T))│x(t) = x, v(t) = v] 

για µία συνάρτηση g = g(x, v). 

Εφαρµογή της φόρµουλας του Ito για την f δίνει 

_�Ô = ¡S�ÔSC + �f + 0Ô\� S�ÔS� + �À − ÁÔ\� S�ÔS\ + 12 \ S3�ÔS�3 + 12 Ì3\ S3�ÔS\3
+ zÌ\ S3�ÔS�S\¢ _C 
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+�f + 0Ô\� S�ÔS� _½�, + �À − ÁÔ\� S�ÔS\ _½�3. 
Για s < t από τον ορισµό της fj και από ιδιότητες της δεσµευµένης µέσης τιµής 

έχουµε 

Ε[fj (x, v, t)│x(s), v(s)] = E[E[g(x(T), v(T))│x(t), v(t)]│x(s), v(s)] 

  = E[g(x(T), v(T))│x(s), v(s)] = fj(x, v, s). 

Αυτό σηµαίνει ότι η fj είναι martingale οπότε ισχύει 

Ε[dfj] = 0, 

και συνεπώς πρέπει 

S�ÔSC + �f + 0Ô\� S�ÔS� + �À − ÁÔ\� S�ÔS\ + 12 \ S3�ÔS�3 + 12 Ì3\ S3�ÔS\3
+ zÌ\ S3�ÔS�S\ = 0. 

Η διαφορική εξίσωση αυτή είναι η ίδια µε τη διαφορική εξίσωση που 

ικανοποιεί η Ρj της (2.12) µε τη διαφορά ότι η τελική συνθήκη εδώ είναι λόγω 

του ορισµού της fj, η 

�Ô��, \, s� = �[����s�, \�s�|��s� = �, \�s� = \] 
= ���, \�. 

Αν θέσουµε βέβαια ���, \� = 1�Ògh [Ó] παίρνουµε ακριβώς τη διαφορική 

εξίσωση που ικανοποιεί η Ρj. Η λύση της Μ∆Ε (2.12) είναι η δεσµευµένη 

πιθανότητα: 

ÐÔ��, \, C� = �[1{��m�Ògh[Ó]}│��C� = �, \�C� = \] 
               = 1Ð���s� ≥ ln�q� |��C� = �, \�C� = \�. 
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Στην περίπτωση που ���, \� = &1��
 θα έχω σαν λύση τη 

χαρακτηριστική συνάρτηση �Ô��, \, C; �� της ÐÔ��, \, C�. Υποθέτουµε τώρα 

για την fj, ότι είναι της µορφής 

                         �Ô��, \, C� = &=�m.���Ö�m.��t�1��                     (2.13) 

εκµεταλλευόµενοι τη γραµµικότητα των συντελεστών στην Μ∆Ε.  

Αντικατάστασή της στη διαφορική εξίσωση δίνει 

�−�´ − ×´\��Ô + �À − ÁÔ\�×�Ô + �f + 0Ô\�Ø��Ô + 12 Ì3\×3�Ô
+ zÌ\Ø�×�Ô − 12 \�3�Ô = 0, 

και στη συνέχεια διαχωρίζοντας τους συντελεστές του v από τους σταθερούς 

συντελεστές έχουµε το σύστηµα διαφορικών εξισώσεων: 

- C´ + aD + rφi = 0, 

− 12 �3 + zÌ�Ø× + 12 Ì3×3 + 0Ô�Ø − ÁÔ× − ×´ = 0 

µε τη συνοριακή συνθήκη 

C(0) = 0, 

D(0) = 0. 

Οι εξισώσεις αυτές λύνονται αναλυτικά, και η λύση τους είναι  

��T; �� = f�ØT + ÄÌ3 Ù�ÁÔ − zÌ�Ø + _�T − 2ÚÛ ¡1 − �&P1 − � ¢Ü, 
×�T; �� = ÁÔ − zÌ�Ø + _Ì3 Ù 1 − &P1 − �&PÜ, 

όπου 

  g = ÝÞ.ßà�1�PÝÞ.ßà�1.P , 



40 

 

  _ = +�zÌ�Ø − ÁÔ�3 − Ì²�20Ô�Ø − �3�. 
Οι πιθανότητες P1 και Ρ2 τότε µπορούν να βρεθούν αντιστρέφοντας τις 

χαρακτηριστικές συναρτήσεις (2.13): 

  ÐÔ��, \, C� = ,3 + ,á L â& ã¶äåæ çè�j�ÂÞ��,t,�;��1� é _�.ê�             (2.14) 

Οι σχέσεις (2.11), (2.13) και (2.14) δίνουν την τιµή του ευρωπαϊκού 

δικαιώµατος αγοράς. ∆ηλαδή, η τιµή του δικαιώµατος τη χρονική στιγµή 0 θα 

δίνεται από τη σχέση 

ë�W�, \�, 0� = W�Ð,�W�, \�, 0� − q&.��Ð3�W�, \�, 0�. 
Ο Heston υπέθεσε ότι το ασφάλιστρο κινδύνου, λ, πρέπει να είναι 

ανάλογο της διακύµανσης v, π.χ. λ(S, v, t) = λv. Έτσι το drift ουδέτερου 

κινδύνου της διακύµανσης είναι  

κ�θ – v� – λ�S, v, t� = κ�θ – v� – λv = κθ – �κ + λ�v = �κ + λ�d íîí�ï − \e. 
Έτσι, ορίζουµε τις παραµέτρους ουδέτερου κινδύνου 

 κ* = κ+λ  και  θ* = κθ/�κ+λ�                                                                   (2.15) 

και αντικαθιστώντας τα στη σχέση (2.9) έχουµε 

 
Z=Z� + fW Z=ZN + Ã∗�Ë∗ − \� Z=Zt + ,3 \W3 Z`=ZN` + 

   
,3 Ì²\ Z²=Zt² + zÌW\ Z²=ZNZt − f� = 0.                          (2.16) 

Άρα, η διαδικασία ουδέτερου κινδύνου της διακύµανσης είναι 

  dv = κ*(θ* - v)dt + ζ√v d½�3,                                                  (2.17) 

σε αντίθεση µε την διαδικασία που ακολουθεί η διακύµανση στον πραγµατικό 

κόσµο (σχέση (2.8)). Το θ* είναι το επίπεδο αναστροφής του µέσου και κ* 

είναι ο ρυθµός επαναφοράς του µέσου στον κόσµο ουδέτερου κινδύνου.  Η 
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σχέση (2.16) είναι ισοδύναµη µε τη σχέση (2.9), αλλά χωρίς να περιέχει 

παραµέτρους που αποτυπώνουν τις προτιµήσεις των επενδυτών. Όταν 

µοντελοποιούµε τιµές δικαιωµάτων χρησιµοποιώντας το µοντέλο του Heston 

πρέπει να κοιτάµε τα θ* και κ* και όχι τα πραγµατικά θ και κ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Εφαρµογή και αριθµητικά αποτελέσµατα 

 

3.1 Προσοµοίωση Monte Carlo 

Με τη µέθοδο Monte Carlo υπολογίζουµε αριθµητικά µέσες τιµές. Από 

τον Ισχυρό Νόµο Των Μεγάλων Αριθµών (INMA) γνωρίζουµε ότι για Ν αριθµό 

τυχαίων µεταβλητών, οι οποίες είναι ανεξάρτητες και ταυτόνοµες, ο 

δειγµατικός µέσος τους 

ò�ó = ô, + ô3 + ⋯ + ôóõ = 1õ ö ôÔ
ó

Ô÷,  

τείνει στην πραγµατική µέση τιµή µ = ø�òÔ� καθώς το Û → ∞. Χρησιµοποιούµε 

λοιπόν έναν αλγόριθµο υπολογισµού της µέσης τιµής των τυχαίων 

µεταβλητών µας – στην συγκεκριµένη περίπτωση των προεξοφληµένων 

αποδόσεων των δικαιωµάτων στη λήξη – παράγοντας N τυχαίους αριθµούς 

από τη γνωστή τυπική κανονική κατανοµή και προσοµοιώνοντας την τιµή της 

µετοχής. 

Για να βρούµε το µέγεθος N του δείγµατος που απαιτείται για να έχουµε 

µια δεδοµένη ακρίβεια χρησιµοποιούµε τα διαστήµατα εµπιστοσύνης. ∆ηλαδή 

ποσοτικοποιούµε την ποιότητα του εκτιµητή µας  ò�ó από το αναµενόµενο 

τετραγωνικό σφάλµα: 

�[�ô�ó − a�3] = �Àf�ô�ó� = �Àf ú1õ ö ôÔ
ó

Ô÷, û = 1õ3 ö �Àf�ôÔ� = 1õ3 õ63 = 63õ .ó
Ô÷,  
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Παρατηρούµε ότι όσο το N αυξάνεται η εκτίµησή µας βελτιώνεται. Το 

διάστηµα εµπιστοσύνης για τον πληθυσµιακό µέσο µε συντελεστή 

εµπιστοσύνης (1 – α)100% είναι 

üô�- − �,.�3ýW-3Û , ô�- +  �,.�3ýW-3Û þ 

για δείγµατα µε πολύ µεγάλος µέγεθος. Μας ενδιαφέρει το σχετικό σφάλµα: 

|ô�- − a||ô�-| = �1 − aô�-�. 
Από τα διαστήµατα εµπιστοσύνης γνωρίζουµε ότι για τα (1 – α) στα 100 

δείγµατα µεγέθους Ν ο πραγµατικός µέσος θα βρίσκεται: 

ô�- − �,.�3ýW-3Û ≤  a ≤ ô�- + �,.�3ýW-3Û  

|ô�- − a||ô�-| ≤ �,.�3+W-3Û|ô�-| . 
Άρα όσο πιο κοντά στο µηδέν είναι το δεξί µέλος, τόσο καλύτερη προσέγγιση 

έχω. 

 

Μοντέλο Hull and White 

Οι ανελίξεις της τιµής της µετοχής και της µεταβλητότητας κάτω από ένα 

ισοδύναµο µέτρο πιθανότητας martingale (λ = 0 στην (2.5)) ακολουθούν τις 

στοχαστικές διαδικασίες: 

dSt = rStdt + l��StdWt , 
_�� = ���_C + ���_b�. 

Τότε για την τιµή ενός Ευρωπαϊκού δικαιώµατος αγοράς έχουµε τον τύπο 

�� = �∗[&.�m max�Wm − q, 0�]. 



44 

 

Άρα, η εκτίµηση της τιµής του δικαιώµατος µε την προσοµοίωση Monte Carlo 

είναι 

��� = &.�m 1õ ö�Ôó
Ô÷,  

όπου Ν είναι ο αριθµός του δείγµατος και  

�Ô = max�Wm,Ô − q, 0�. 
Επειδή οι τυχαίες µεταβλητές max �Wm,Ô − q, 0� είναι ανεξάρτητες και 

ταυτόνοµες, προκύπτει από το κεντρικό οριακό θεώρηµα ότι το σφάλµα  

�[���� − ���3] = �Àf����� = &.3�m� 6�3 

Έτσι, η µέθοδος έχει σφάλµα που είναι αντιστρόφως ανάλογο του αριθµού 

των επαναλήψεων. 

Για την προσέγγιση της τιµής ενός δικαιώµατος µε την µέθοδο 

προσοµοίωσης Monte Carlo ακολουθούµε τη διαδικασία που ακολούθησαν 

και οι Hull & White (1987) για τις περιπτώσεις που δεν ισχύουν οι υποθέσεις 

που είναι απαραίτητες για την σχέση (2.7). Εφαρµόζοντας το λήµµα του Ito 

για την ��C� = ln �W�� έχουµε 

_�� = pf − 12 ��r _C + l��_½� . 
Παρατηρούµε ότι είναι προτιµότερη η προσέγγιση της ��, αφού στη 

στοχαστική διαφορική εξίσωση δεν εµφανίζεται η τιµή  �� και άρα το σφάλµα 

διακριτοποίησης ελαχιστοποιείται. Την ίδια διαδικασία ακολουθώ και για την  ��. Χρησιµοποιώντας την προσέγγιση Euler έχουµε 

���, = �� + pf − 12 ��r }C + l��0��,√}C 

και      ln ����,� = ÚÛ���� + d� − ,3 �²e }C + �\��,√}C  
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για τυχαίες µεταβλητές 0��,, \��,~��0,1� µε συσχέτιση ρ. 

 

Πρώτη µέθοδος 

Στην πρώτη µέθοδο προσοµοίωσης υποθέτουµε ότι οι κινήσεις Brown 

W, Z είναι ανεξάρτητες, δηλαδή ρ=0. Επίσης, χρησιµοποιούµε µια διαδικασία 

επαναφοράς του µέσου για τη µεταβλητότητα. Μια τέτοια απλή διαδικασία 

είναι η 

                                             φ = α(σ* - √�) ,                                     (3.1) 

όπου ξ, α, σ* είναι σταθερές. Χωρίζουµε το διάστηµα Τ – t σε n ίσα 

υποδιαστήµατα και παράγουµε n τυχαίους αριθµούς \1  �1 ≤ Ø ≤ Û� από την 

τυπική κανονική κατανοµή. Έπειτα, παράγουµε τη µεταβλητότητα �1 τη 

χρονική στιγµή C + Ø�s − C�/Û χρησιµοποιώντας την προσέγγιση του Euler: 

�1 = �1.,&p���,'∗,√��. `3 r���tå √��
 

όπου }C = �s − C�/Û. Εδώ δεν είναι απαραίτητο να προσοµοιώσουµε και την 

S και τη V. Μετά υπολογίζουµε την τιµή του µοντέλου BS, x,, θέτοντας ως 

µεταβλητότητα τον αριθµητικό µέσο των �1 �1 ≤ Ø ≤ Û�. Η ίδια διαδικασία 

επαναλαµβάνεται χρησιµοποιώντας τις αντίθετες µεταβλητές, −01  �1 ≤ Ø ≤ Û�, 

ώστε να πάρουµε την τιµή x3. Στη συνέχεια υπολογίζουµε το  

� = x, + x32 . 
Η µέση τιµή των υπολογισθέντων � µετά από µεγάλο αριθµό 

προσοµοιώσεων δίνει µια πολύ καλή εκτίµηση της τιµής του δικαιώµατος 

αφού η διακύµανση του δειγµατικού µέσου των � είναι µικρότερη όταν λόγω 

της χρήσης των αντίθετων µεταβλητών. Αυτή η τιµή µπορεί να συγκριθεί µε 

την τιµή του BS (µε µεταβλητότητα ��) και του Heston για να ελεγχθεί η 

ακρίβεια προσέγγισης της τιµής των δικαιωµάτων µεταξύ των µοντέλων. Αυτή 

η µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµα και όταν ισχύουν οι υποθέσεις 
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για την σχέση (2.7), αλλά το ξ είναι πολύ µεγάλο για να συγκλίνει η σειρά αυτή 

γρήγορα. 

 

∆εύτερη µέθοδος 

Στη δεύτερη µέθοδο προσοµοίωσης, χρησιµοποιούµε συσχέτιση z ≠ 0 

µεταξύ των κινήσεων Brown W, Z και τα φ και ξ εξαρτώνται από το σ = √� και 

t. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να προσοµοιώσουµε και την S και τη V. Ο 

χρόνος µέχρι τη λήξη διαιρείται πάλι σε n ίσα µέρη και παράγουµε δύο 

ανεξάρτητες τυχαίες µεταβλητές 01 και \1 �1 ≤ Ø ≤ Û� από την τυπική κανονική 

για να παράξουµε την τιµή της µετοχής W1 και τη µεταβλητότητα �1 τη χρονική 

στιγµή C + Ø �m.��-  στον κόσµο ουδέτερου κινδύνου. Από την προσέγγιση Euler 

χρησιµοποιούµε τις φόρµουλες: 

W1 = W1.,&d�.�åä~3 e���Oål�åä~��, 
�1 = �1.,&p���,'∗,√��. `3 r��� √���ßOå�l,.ß`tå], 

εφαρµόζωντας την παραγοντοποίηση Cholesky για δύο ανεξάρτητες τυχαίες 

µεταβλητές  


, = 0,, 

3 = z0, + l�1 − z3�\, 

µε z = ��f�
, , 
3�. Εδώ οι τιµές των φ και ξ µπορούν και να εξαρτώνται από 

το 63 = �1., και W = W1.,.  
Ακολουθεί ο υπολογισµός του  

&.��m.��max [W- − q, 0] 
για να δώσει την τιµή του δείγµατος, x,, για το δικαίωµα. Μια δεύτερη 

τιµή, x3, υπολογίζεται αντικαθιστώντας τα 01 µε τα −01 �1 ≤ Ø ≤ Û� 

επαναλαµβάνοντας τους υπολογισµούς. Έπειτα υπολογίζεται η x� 
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αντικαθιστώντας τα \1 µε τα −\1 �1 ≤ Ø ≤ Û� επαναλαµβάνοντας τους 

υπολογισµούς και η xµ αντικαθιστώντας τα 01 µε τα −01 �1 ≤ Ø ≤ Û� και τα \1 µε τα −\1 �1 ≤ Ø ≤ Û� επαναλαµβάνοντας τους υπολογισµούς. Τέλος, 

υπολογίζονται δύο δειγµατικές τιµές του µοντέλου BS, V, και V3, 

προσοµοιώνοντας την S µε την χρήση των 01 και −01, αντίστοιχα, µε 

σταθερή µεταβλητότητα την ��. Αυτοί οι υπολογισµοί δίνουν τις παρακάτω 

δύο εκτιµήσεις των αποκλίσεων αποτίµησης: 

x, + x� − 2V,2  

και  

x3 + xµ − 2V32 . 
Υπολογίζονται, τέλος, οι µέσες τιµές αυτών των εκτιµήσεων για µεγάλο αριθµό 

προσοµοιώσεων. Αυτή η διαδικασία χρησιµοποιεί την τεχνική αντίθετων 

µεταβλητών δύο φορές και την τεχνική µεταβλητής ελέγχου. 

 

Μοντέλο Heston 

Στον κόσµο ουδέτερου κινδύνου η ανέλιξη της τιµής της µετοχής 

ακολουθεί τη στοχαστική διαδικασία 

_W� = fW�_C + l��W�_½�, 

και η V ακολουθεί την 

_�� = Ã∗�Ë∗ − ���_C + Ìl��_½�3, 
σύµφωνα µε την (2.17). Η τιµή του Ευρωπαϊκού δικαιώµατος αγοράς είναι 

πάλι 

�� = �∗[&.�m max�Wm − q, 0�] 
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και η εκτιµήτρια είναι 

��� = &.�m 1õ ö�Ô ,ó
Ô÷,  

όπου Ν είναι ο αριθµός επαναλήψεων και  

�Ô = max�Wm,Ô − q, 0�. 
Εποµένως και η µέθοδος αυτή έχει σφάλµα που είναι αντιστρόφως ανάλογο 

του αριθµού των επαναλήψεων. 

Χρησιµοποιώντας την προσέγγιση Euler, όπως και µε το προηγούµενο 

µοντέλο, έχουµε 

���, = �� + pf − 12 ��r }C + l��0��,√}C 

και 

���, = �� + Ã∗�Ë∗ − ���}C + Ìl��\��,√}C 

για τυχαίες µεταβλητές 0��,, \��,~��0,1� µε συσχέτιση ρ. 

Χρησιµοποιούµε και εδώ τη µέθοδο αντίθετων µεταβλητών για να 

έχουµε καλύτερη προσέγγιση της τιµής του δικαιώµατος. Χρησιµοποιούµε z ≠ 0. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να προσοµοιώσουµε και την S και τη V. 

Ο χρόνος µέχρι τη λήξη διαιρείται πάλι σε n ίσα µέρη και παράγουµε δύο 

ανεξάρτητες τυχαίες µεταβλητές από την τυπική κανονική 01 και \1 �1 ≤ Ø ≤ Û� 

για να παράξουµε την τιµή της µετοχής W1 και τη µεταβλητότητα �1 τη χρονική 

στιγµή Ø στον κόσµο ουδέτερου κινδύνου. Χρησιµοποιούµε την 

παραγοντοποίηση Cholesky για δύο ανεξάρτητες τυχαίες µεταβλητές και έτσι 

W1 = W1.,&[d�.�åä~3 e���Oål�åä~��]
 

�1 = �1., + Ã∗�Ë∗ − �1.,�}C + dz01 + l1 − z3\1e Ìl�1.,√}C. 
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Ακολουθεί ο υπολογισµός του  

&.��m.��max [W- − q, 0] 
για να δώσει την τιµή του δείγµατος, x,, για το δικαίωµα. Έπειτα υπολογίζεται 

η x3, αντικαθιστώντας τα 01 µε τα −01 �1 ≤ Ø ≤ Û� και τα \1 µε τα −\1 �1 ≤ Ø ≤ Û�. Στη συνέχεια υπολογίζουµε το  

� = x, + x32  

και τη µέση τιµή των � µετά από µεγάλο αριθµό προσοµοιώσεων, ώστε να 

έχουµε µια πολύ καλή εκτίµηση της τιµής του δικαιώµατος. 

 

3.2 Προσέγγιση ολοκληρώµατος (µοντέλο Heston) 

Η απλούστερη αριθµητική µέθοδος ολοκλήρωσης Simpson, στηρίζεται 

στο γνωστό κανόνα Simpson, σύµφωνα µε τον οποίο για τον υπολογισµό του 

πεπερασµένου ολοκληρώµατος 

� ����_�Ý
�  

χωρίζουµε το διάστηµά µας σε κόµβους 

 �1 = À + Øℎ,   Ø = 1,2, … , Û ,  
όπου ℎ = �Á − À�/Û. 

Ας θέσουµε �1 = ���1�. ∆εδοµένων των n + 1 κόµβων µπορούµε να 

θεωρήσουµε το πολυώνυµο παρεµβολής Ð-��� χρησιµοποιώντας τα 

πολυώνυµα Lagrange βαθµού n: 

���� ≈ Ð-��� = ö �1�1���.-
1÷,  

Στη συνέχεια µπορούµε να υπολογίσουµε τα σωστά βάρη ως εξής: 
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� ����_�Ý
� = � Ð-���_� =Ý

� � ö �1�1���-
1÷� � _�Ý

�
= ö �1 ¡� �1���_�Ý

� ¢ = ö�1�1
-

1÷�
-

1÷� . 

 

Εδώ, ουσιαστικά, παρεµβάλουµε την ���� µε µια τεθλασµένη γραµµή. 

∆ηλαδή, µπορούµε να προσεγγίσουµε το εµβαδό της περιοχής κάτω από την �, χρησιµοποιώντας τραπεζοειδή στοιχεία. 

Η συνάρτηση ���� προσεγγίζεται, λοιπόν, από το πολυώνυµο 

δεύτερης τάξης Ð���, το οποίο λαµβάνει τις ίδιες τιµές µε τη συνάρτηση  ���� 

στα άκρα του διαστήµατος [À, Á] και στο µέσο του διαστήµατος � = ��Ý3 . Για 

την εύρεση του πολυωνύµου αυτού χρησιµοποιείται το πολυώνυµο 

παρεµβολής Lagrange ως εξής: 

Ð��� = ��À� �� −���� − Á��À −���À − Á� + ���� �� − À��� − Á��� − À��� − Á�
+ ��Á� �� − À��� − ���Á − À��Á − ��. 

Στη συνέχεια, ο κανόνας του Simpson λαµβάνει την ακόλουθη απλή 

προσέγγιση 

� ����_�Ý
� = � Ð���_�Ý

� = Á − À6 p��À� + 4� pÀ + Á2 r + ��Á�r. 
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Το σφάλµα προσέγγισης σύµφωνα µε τον απλό κανόνα του Simpson είναι: 

− ℎ�90 ��µ����, 
όπου ℎ = �Á − À�/2 και À < � < Á. 

Στις περιπτώσεις που η συνάρτηση  ���� δε µεταβάλλεται οµαλά, είτε 

στο σύνολο του διαστήµατος ολοκλήρωσης, είτε σε επιµέρους τµήµατα αυτού, 

η εφαρµογή του παραπάνω απλού κανόνα Simpson δε δίνει αποτελέσµατα 

ικανοποιητικής ακρίβειας. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιµοποιείται ο σύνθετος 

κανόνας Simpson, σύµφωνα µε τον οποίο το συνολικό διάστηµα 

ολοκλήρωσης διαιρείται σε κατάλληλο αριθµό υποδιαστηµάτων στα οποία 

εφαρµόζεται επιµέρους ο απλός κανόνας Simpson. Το γεγονός ότι 

χρειαζόµαστε τρία σηµεία για την ολοκλήρωση κάθε διαστήµατος, απαιτείται 

να υπάρχουν άρτια σε πλήθος διαστήµατα. Στη συνέχεια το συνολικό 

ολοκλήρωµα υπολογίζεται ως άθροισµα των αποτελεσµάτων του απλού 

κανόνα Simpson στα επιµέρους υποδιαστήµατα: 

� ����_�Ý
� ≈ ℎ3������ + 2 ö ���3Ô� + 4ö ���3Ô.,� + ���-�

-3
Ô÷,

-3.,
Ô÷, � , 

όπου Û είναι ο περιττός αριθµός των υποδιαστηµάτων στα οποία διαιρείται το 

συνολικό διάστηµα [À, Á], και �1 = À + Øℎ, µε Ø = 0,1, … , Û,     �� = À, και �- = Á. Στην περίπτωση του σύνθετου κανόνα Simpson το µέγιστο σφάλµα 

της προσέγγισης του ολοκληρώµατος είναι: 

− ℎµ180 �Á − À���µ����, 
όπου ℎ = �Á − À�/2 και À < � < Á. 

Εµείς για την εκτίµηση του ολοκληρώµατος στη συνάρτηση των Ð, και Ð3 της (2.14), για τον προσδιορισµό της τιµής του ευρωπαϊκού δικαιώµατος 
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αγοράς σύµφωνα µε το µοντέλο του Heston, θα χρησιµοποιήσουµε το 

σύνθετο κανόνα του Simpson, όπως περιγράφηκε ανωτέρω. 

 

3.3 Ιδιότητες των τιµών του µοντέλου Hull&White 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι ιδιότητες των τιµών των 

δικαιωµάτων στο µοντέλο Hull & White που προκύπτουν από τις θεωρητικές 

τιµές και τις αριθµητικές λύσεις (προσοµοιώσεις). 

Εξετάζουµε πρώτα την περίπτωση που η µεταβλητότητα είναι 

ασυσχέτιστη µε την τιµή της µετοχής και φ και ξ είναι σταθερά. Το Σχήµα 1 

δείχνει τη σχέση µεταξύ της τιµής του B-S και της θεωρητικής τιµής σύµφωνα 

µε το µοντέλο H-W. Το Ευρωπαϊκό δικαίωµα αγοράς που τιµολογείται έχει 

180 µέρες µέχρι τη λήξη, το ετήσιο επιτόκιο θεωρείται µηδενικό, η 

µεταβλητότητα του υποκείµενου τίτλου είναι 15% ετησίως, φ = 0 και ξ = 1. Η 

τιµή του B-S είναι πιο χαµηλή στα deep-in-the-money και deep-out-of-the-

money και πιο υψηλή στα at-the-money δικαιώµατα. Οι µεγαλύτερες απόλυτες 

διαφορές µεταξύ των τιµών παρατηρούνται στα at ή near-the-money 

δικαιώµατα. Συγκρίνοντας, λοιπόν, τα αποτελέσµατα που βρήκαµε από τη 

σχέση (2.7) µε το µοντέλο των Black-Scholes παρατηρούµε ότι το µοντέλο  

BS υπερεκτιµά near-to-the-money δικαιώµατα και υποεκτιµά deep-in-the-

money και deep-out-of-the-money δικαιώµατα όπως φαίνεται στο Σχήµα 1. 

Στο Σχήµα 2 φαίνεται το αποτέλεσµα της αλλαγής του σ, ενώ στο Σχήµα 

3 φαίνεται το αποτέλεσµα της αλλαγής του ξ. Ενώ το απόλυτο µέγεθος της 

διαφοράς των τιµών είναι πολύ µικρό, εκφρασµένο σαν ποσοστό ως προς την 

τιµή του B-S είναι αρκετά µεγάλο. Στο Σχήµα 2 παρατηρούµε πως καθώς 

αυξάνεται το 6, το ποσοστό της διαφοράς των τιµών για τα out-of-the-money 

γίνεται πιο θετικό ενώ για τα in-the-money γίνεται πιο αρνητικό. Αν κάποιος 

κοιτάξει στα deep-out-of-the-money, το αποτέλεσµα αυτό αντιστρέφεται, και 

έτσι καθώς αυξάνεται το 63 µειώνεται η διαφορά. Το κύριο αποτέλεσµα της 

αύξησης του ξ στο Σχήµα 3 είναι να γίνεται πιο αρνητική η διαφορά στα near-

the-money δικαιώµατα. 
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Στον Πίνακα 1 φαίνονται αναλυτικά οι τιµές καθώς και οι σχετικές 

διαφορές των τιµών των δύο µεθόδων (Σειριακή λύση και µέθοδος Monte 

Carlo) µε το µοντέλο B-S. Στην τελευταία στήλη είναι το σχετικό σφάλµα της 

µεθόδου Monte Carlo για κάθε ένα από τα δικαιώµατα. Παρατηρούµε ότι όσο 

τα δικαιώµατα γίνονται in-the-money τόσο µειώνεται το σφάλµα της µεθόδου 

Monte Carlo ενώ στα deep-in-the-money το σφάλµα είναι µηδενικό. Ακόµα, 

παρατηρούµε ότι ενώ στη σειριακή λύση η σχετική διαφορά γίνεται αρνητική 

στα near-the-money δικαιώµατα και θετική στα in-the-money και out-of-the-

money δικαιώµατα, στη µέθοδο Monte Carlo η σχετική διαφορά είναι πάντα 

θετική και µειώνεται καθώς τα δικαιώµατα γίνονται από out-of-the-money σε 

in-the-money. Τέλος, παρατηρούµε πως η σχετική διαφορά µε τη µέθοδο 

Monte Carlo είναι πολύ µικρή από ότι µε τη σειριακή λύση. 

Επιπλέον αναπτύσσουµε µία διαδικασία Monte Carlo για να 

προσοµοιώσουµε τις τιµές των δικαιωµάτων για µη µηδενικά φ και µη 

µηδενική συσχέτιση µεταξύ της τιµής της µετοχής και της µεταβλητότητά της. 

Όταν η συσχέτιση είναι θετική, το µοντέλο Black-Scholes υποεκτιµά out-of-

the-money δικαιώµατα και υπερεκτιµά in-the-money δικαιώµατα. Όταν η 

συσχέτιση είναι αρνητική, συµβαίνει το αντίθετο. Αυτά τα αποτελέσµατα 

φαίνονται στον Πίνακα 2. Όταν η µεταβλητότητα είναι θετικά συσχετισµένη µε 

την τιµή της µετοχής η τιµή του δικαιώµατος έχει ένα σφάλµα ως προς την 

τιµή του µοντέλου B-S που τείνει να µειώνεται καθώς η τιµή της µετοχής 

αυξάνεται. Out-of-the-money δικαιώµατα τιµολογούνται αρκετά υψηλότερα 

από ότι µε το B-S, ενώ η τιµή των in-the-money δικαιωµάτων είναι 

χαµηλότερη από αυτή του B-S. Όταν η µεταβλητότητα είναι αρνητικά 

συσχετισµένη µε την τιµή της µετοχής συµβαίνει το αντίθετο. Out-of-the-

money δικαιώµατα τιµολογούνται, σύµφωνα µε το µοντέλο H-W, χαµηλότερα 

από ότι µε το B-S, ενώ in-the-money δικαιώµατα έχουν τιµές υψηλότερες από 

το B-S. Όταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι µηδέν, η διαφορά των δύο 

µοντέλων είναι συνδυασµός των δύο προηγούµενων αποτελεσµάτων. Στις 

παρενθέσεις του πίνακα 2 φαίνονται τα σχετικά σφάλµατα της µεθόδου Monte 

Carlo για την εκάστοτε τιµή που δίνει το µοντέλο H-W όπως αυτό ορίστηκε 

στην Ενότητα 3.1. 
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Τα αποτελέσµατα αυτά µπορούν να εξηγηθούν από την επιρροή που 

έχει ο συντελεστής συσχέτισης στην τελική κατανοµή των τιµών των µετοχών. 

Όταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι θετικός, υψηλές τιµές µετοχών 

συνδέονται µε υψηλές τιµές µεταβλητότητας: όσο αυξάνεται η τιµή της 

µετοχής αυξάνεται η πιθανότητα µεγάλων θετικών αλλαγών. Αυτό σηµαίνει ότι 

γίνονται πιο πιθανές οι υψηλές τιµές µετοχής από όταν η µεταβλητότητα είναι 

σταθερή. Χαµηλές τιµές µετοχής συνδέονται µε χαµηλές µεταβλητότητες: αν η 

τιµή της µετοχής πέσει γίνεται λιγότερο πιθανό ότι µεγάλες αλλαγές θα 

συµβούν. Αυτό συνεπάγεται ότι η κατανοµή της τελικής τιµής της µετοχής θα 

έχει θετική ασυµµετρία σε αντίθεση µε τη λογαριθµοκανονική κατανοµή όταν η 

µεταβλητότητα είναι σταθερή. Όταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι 

αρνητικός, συµβαίνει το αντίθετο. ∆ηλαδή, υψηλές τιµές µειώνουν τη 

µεταβλητότητα ώστε να είναι απίθανο να υπάρξουν πολύ υψηλές αλλαγές 

στην τελική τιµή της µετοχής. Χαµηλές τιµές συνδέονται µε υψηλή 

µεταβλητότητα, άρα αυξάνεται η πιθανότητα µεγάλων θετικών µεταβολών. Το 

αποτέλεσµα είναι η κατανοµή της τελικής τιµής της µετοχής να είναι πιο 

λεπτόκυρτη από τη λογαριθµοκανονική. 

 

3.4 Ιδιότητες των τιµών του µοντέλου Heston 

Στην ενότητα αυτή εξετάζουµε τα αποτελέσµατα της στοχαστικής 

µεταβλητότητας στις τιµές των Ευρωπαϊκών δικαιωµάτων αγοράς µε βάση το 

µοντέλο του Heston και συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα µε το µοντέλο B-S. Για 

την αποτίµηση χρησιµοποιούµε τις παραµέτρους ουδέτερου κινδύνου που 

αναφέραµε στην Ενότητα 2.3 στη σχέση (2.15).  

Πολλά είναι τα αποτελέσµατα της επιρροής των παραµέτρων στις τιµές 

των δικαιωµάτων. Για παράδειγµα, υψηλή διακύµανση v(t) αυξάνει τις τιµές 

όλων των δικαιωµάτων όπως ακριβώς και στο µοντέλο B-S. Έτσι, µία αύξηση 

στο θ* (µέσο επίπεδο διακύµανσης) αυξάνει τις τιµές των δικαιωµάτων. Η 

παράµετρος του ρυθµού µέσης επαναφοράς της διακύµανσης καθορίζει τα 

αντίστοιχα βάρη της τρέχουσας διακύµανσης και της µέσης µακροπρόθεσµης 

διακύµανσης στις τιµές των δικαιωµάτων. Όταν, δηλαδή, η κ* είναι θετική, η 

κατανοµή της διακύµανσης είναι σταθερή µε µέσο θ* και έτσι οι αποδόσεις 
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των τιµών των µετοχών για µεγάλες χρονικές περιόδους θα έχουν σχεδόν 

κανονικές κατανοµές µε διακύµανση ανά µονάδα χρόνου θ*.  

Ένα διάγραµµα που απεικονίζει το πώς εξελίσσονται οι τιµές του 

µοντέλου αυτού για διαφορετικές τιµές του υποκείµενου τίτλου είναι το Σχήµα 

4. Παρατηρούµε ότι καθώς αυξάνεται το πηλίκο S/K αυξάνεται και η τιµή του 

αντίστοιχου δικαιώµατος. Στα in-the-money δικαιώµατα, όπως είναι φυσικό, η 

τιµή των δικαιωµάτων είναι αυξηµένη. Βλέπουµε και τη διαφορά των τιµών 

του µοντέλου µε τις αντίστοιχες τιµές του B-S. Στα at-the-money δικαιώµατα η 

διαφορά είναι µεγάλη, ενώ στα deep-in-the-money και deep-out-of-the-money 

οι τιµές των δύο µοντέλων συγκλίνουν. Οι παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν 

είναι: Κ = 100, Τ = 0.5, r = 0, V0 = 0.01, κ* = 2, θ* = 0.01, ζ = 0.1, ρ = -1. 

Οι παράµετροι ρ και ζ παίζουν σηµαντικό ρόλο στο να καθορίσουν το 

σχήµα της κατανοµής της τελικής τιµής στον κόσµο ουδέτερου κινδύνου και 

άρα επηρεάζουν την τιµή των δικαιωµάτων άµεσα. Το πρόσηµο και το 

µέγεθος του ρ καθορίζουν την ‘κατεύθυνση’ και το επίπεδο της ασυµµετρίας 

στην κατανοµή του υποκείµενου τίτλου. Αρνητική συσχέτιση, µε όλες τις άλλες 

παραµέτρους σταθερές, σηµαίνει ότι µία αύξηση στην απόδοση της µετοχής 

σχετίζεται µε µείωση της διακύµανσης. Άρα, η αριστερή πλευρά γίνεται 

παχύτερη και η δεξιά ουρά λεπτότερη από την λογαριθµοκανονική κατανοµή 

που υποθέτει το µοντέλο Black-Scholes. Αυτό οδηγεί σε υψηλότερη 

πιθανότητα (από την λογαριθµοκανονική κατανοµή) για την τιµή της µετοχής 

που θα καταλήξει κάτω από ένα ακραία χαµηλό επίπεδο της τιµής εξάσκησης 

και άρα αυξάνει τη διαφορά των τιµών των out-of-the-money δικαιωµάτων 

πώλησης και in-the-money δικαιωµάτων αγοράς σε σχέση µε το µοντέλο BS, 

ενώ από την άλλη µειώνει τη διαφορά των τιµών των in-the-money 

δικαιωµάτων πώλησης και out-of-the-money δικαιωµάτων αγοράς. 

∆ιαισθητικά, τα deep-out-of-the-money δικαιώµατα πώλησης ωφελούνται 

σηµαντικά από την παχιά αριστερή ουρά και πληρώνουν µικρή ‘ποινή’ 

(δηλαδή η τιµή τους δεν πέφτει τόσο πολύ όσο στο υπόδειγµα BS) λόγω της 

αυξηµένης πιθανότητας µείωσης της τιµής της µετοχής. Θετική συσχέτιση έχει 

ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσµατα όπως φαίνεται και στο Σχήµα 5. 
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Ενώ ο συντελεστής συσχέτισης ρ επηρεάζει την ασυµµετρία της 

κατανοµής της τιµής της µετοχής, η παράµετρος ζ ελέγχει τη µεταβλητότητα 

της µεταβλητότητας. Όταν το ζ είναι 0, η µεταβλητότητα είναι ντετερµινιστική, 

ενώ αντίθετα, όταν αυξάνεται το ζ αυξάνεται η κύρτωση της κατανοµής της 

τιµής της µετοχής και κάνει τις ουρές της κατανοµής παχύτερες. Έτσι, η 

ύπαρξη ακραίων αποδόσεων της µετοχής είναι πιο πιθανή, µε αποτέλεσµα οι 

τιµές των δικαιωµάτων που είναι deep-in-the-money και deep-out-of-the-

money αυξάνονται, ενώ, οι τιµές των near-the-money δικαιωµάτων µειώνονται 

σε σχέση µε το υπόδειγµα BS (Σχήµα 6). 

Η συσχέτιση µεταξύ της τιµής της µετοχής και της µεταβλητότητας είναι 

απαραίτητη για να δηµιουργήσει ασυµµετρία. Η ασυµµετρία στην κατανοµή 

των αποδόσεων των τιµών των µετοχών επηρεάζει την αποτίµηση των in-the-

money και out-of-the-money δικαιωµάτων. Χωρίς συσχέτιση η στοχαστική 

µεταβλητότητα αλλάζει µόνο την κύρτωση, η οποία επηρεάζει την αποτίµηση 

των near-the-money δικαιωµάτων. 

Monte Carlo 

Στην περίπτωση του απλού δικαιώµατος αγοράς η ύπαρξη της 

αναλυτικής µεθόδου καθιστά τη µέθοδο Monte Carlo περιττή αλλά µπορεί να 

προσφέρει τη βάση για την ανάλυση της σύγκλισης της µεθόδου. Η µέθοδος 

αυτή, όµως, είναι µονόδροµος για την αριθµητική επίλυση του προβλήµατος 

αποτίµησης παραγώγων των οποίων η τιµή εξαρτάται από την ιστορία της 

τιµής του υποκείµενου τίτλου καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του παραγώγου. 

Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι τα Asian δικαιώµατα των οποίων η αξία στη λήξη 

εξαρτάται από όλο το µονοπάτι της τιµής της µετοχής αφού τα έσοδα στη λήξη 

είναι ο µέσος όρος των τιµών του υποκείµενου τίτλου καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής του δικαιώµατος. Η εφαρµογή της µεθόδου είναι απλή, αφού το µόνο 

που χρειάζεται είναι η παραγωγή των τυχαίων αριθµών από την τυπική 

κανονική κατανοµή. Όµως η µέθοδος είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε 

υπολογιστικούς πόρους λόγω της αργής σύγκλισης της µεθόδου. Έτσι, ο 

απαιτούµενος χρόνος για τον υπολογισµό µιας τιµής είναι πολύ µεγάλος.  

Για την εφαρµογή της µεθόδου θεωρούµε τους συντελεστές να έχουν 

τιµές: κ* = 2, θ* = 0.01, ζ = 0.1, ρ = -1, V0 = 0.01, S0 = 100, T = 0.5, r = 0. Στην 
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περίπτωση του απλού δικαιώµατος αγοράς µε τιµή εξάσκησης 100 έχουµε 

την τιµή 2,73 ενώ η αντίστοιχη θεωρητική είναι 2,19 και η τιµή B-S είναι 2,82. 

Στον Πίνακα 3 φαίνονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα των παραπάνω 

µεθόδων. Συγκεκριµένα, ο πίνακας δείχνει πως η απόκλιση των τιµών του 

µοντέλου του Heston µε αυτές του B-S είναι µεγαλύτερη µε τη µέθοδο Monte 

Carlo για όλα τα δικαιώµατα εκτός από τα deep-in-the-money, όπου η 

απόκλιση της θεωρητικής τιµής του Heston είναι οριακά µεγαλύτερη. 

Επιπλέον, παρατηρούµε πως για οποιαδήποτε τιµή S/K, η απόκλιση των 

τιµών είναι πάντα θετική όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος Monte Carlo σε 

αντίθεση µε την απόκλιση των τιµών όταν χρησιµοποιείται η θεωρητική τιµή 

του Heston, όπου γίνεται και αρνητική στα out – the – the - money 

δικαιώµατα. Τέλος, το τυπικό σφάλµα της µεθόδου Monte Carlo µειώνεται 

αισθητά καθώς προχωρούµε στα in-the-money δικαιώµατα. 

Παρατήρηση 

Συγκρίνοντας τα δύο µοντέλα µεταξύ τους ως προς την ταχύτητα 

υπολογισµού της τιµής των δικαιωµάτων µε τη µέθοδο κλειστής µορφής 

καθώς και την µέθοδο Monte – Carlo, παρατηρούµε πως το µοντέλο του 

Heston υπολογίζει πιο γρήγορα την τιµή και στις δύο µεθόδους σε σύγκριση 

µε το µοντέλο Hull – White. Συγκρίνοντας τις µεθόδους µεταξύ τους, η 

µέθοδος κλειστής µορφής χρειάζεται πολύ λιγότερο χρόνο για να υπολογίσει 

την τιµή από ότι η µέθοδος Monte Carlo και για τα δύο µοντέλα. 

 

3.5 Μέθοδος πεπερασµένων διαφορών 

 Σε αυτήν την παράγραφο χρησιµοποιούµε τη µέθοδο πεπερασµένων 

διαφορών για να λύσουµε τη µερική διαφορική εξίσωση (Μ∆Ε) των δύο 

µοντέλων. ∆ηλαδή αναζητούµε την τιµή µιας συνάρτησης U(S,v,t), που 

ικανοποιεί όχι µόνο τη Μ∆Ε αλλά και τις συνοριακές συνθήκες. Η µέθοδος 

των πεπερασµένων διαφορών στην επίλυση Μ∆Ε βασίζεται στην απλή ιδέα 

της προσέγγισης κάθε µερικής παραγώγου από ένα πηλίκο διαφοράς, 

µετατρέποντας τη λειτουργική εξίσωση σε ένα σύνολο αλγεβρικών 

εξισώσεων. Για την εφαρµογή αυτής της ιδέας πάνω στη Μ∆Ε που 
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περιλαµβάνει την U(S,v,t) δηµιουργούµε ένα διακριτό πλέγµα των σηµείων 

τύπου (iδS, jδv, nδt), όπου δS, δv και δt είναι τα βήµατα διακριτοποίησης και 

αναζητούµε την τιµή της U πάνω σε αυτό το πλέγµα. Χρησιµοποιώντας, 

λοιπόν, προσεγγίσεις για τις µερικές παραγώγους και τις συνοριακές 

συνθήκες και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο µπορούµε να προσεγγίσουµε την 

τιµή της U(S,v,t) σε καθένα από τα σηµεία του πλέγµατος. 

 Τα ακόλουθα πηλίκα διαφορών µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

αντικαταστήσουν τις µερικές παραγώγους πρώτης και δεύτερης τάξης ως 

προς την τιµή της µετοχής: 

κεντρική διαφορά: 

SëSW = ë1�,,Ô − ë1.,,Ô2¿W , 
προδροµική διαφορά: 

SëSW = ë1�,,Ô − ë1,Ô¿W , 
οπισθοδροµική διαφορά: 

SëSW = ë1,Ô − ë1.,,Ô¿W , 
δεύτερη µερική παράγωγος: 

S²ëSW² = ë1�,,Ô − 2ë1,Ô + ë1.,,Ô¿W² . 
Αντίστοιχα βρίσκουµε και τις µερικές παραγώγους πρώτης και δεύτερης τάξης 

ως προς τη µεταβλητότητα v. Επίσης, 

µικτή µερική παράγωγος: 

S²ëSWS\ = ë1�,,Ô�, + ë1.,,Ô., − ë1.,,Ô�, − ë1�,,Ô.,4¿W¿\  
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Για να διακριτοποιήσουµε τη µερική παράγωγο ως προς το χρόνο 

χρησιµοποιούµε µία από τις παρακάτω µεθόδους: 

έµµεση µέθοδος Euler: ë-�, − ë- = ¿C · ��ë-�,�, 
άµεση µέθοδος Euler: ë-�, − ë- = ¿C · ��ë-�, 
µέθοδος Crank – Nicolson: ë-�, − ë- = ,3 · ¿C · [��ë-�,� + ��ë-�],    
όπου η f προσδιορίζεται από τη Μ∆Ε (2.3). 

Η µέθοδος Crank – Nicolson δίνει την πιο ακριβή λύση όµως, για ευκολία των 

υπολογισµών, εµείς θα χρησιµοποιήσουµε την Έµµεση µέθοδο. 

Η τιµή του δικαιώµατος που θέλουµε να αποτιµήσουµε είναι γνωστή 

στη λήξη Τ. Χρησιµοποιώντας αυτήν την τιµή και τις υπόλοιπες συνοριακές 

συνθήκες και πηγαίνοντας βήµα προς βήµα πίσω προσεγγίζουµε την τιµή του 

δικαιώµατος  U(S,v,t) σε όλα τα χρονικά σηµεία µέχρι να φτάσουµε στη 

χρονική στιγµή t = 0.  

Οι συνοριακές συνθήκες προσδιορίζουν την αξία της άγνωστης 

συνάρτησης U στα σύνορα του πλέγµατος. Γνωρίζουµε ότι ο κάτοχος ενός 

ευρωπαϊκού δικαιώµατος αγοράς έχει το δικαίωµα να αγοράσει τη µετοχή στη 

λήξη του δικαιώµατος στην τιµή εξάσκησης Κ. Έτσι, η αξία του συµβολαίου 

την χρονική στιγµή Τ είναι µηδέν, αν η τιµή της µετοχής είναι µικρότερη από 

την τιµή εξάσκησης, και S – K, αν είναι µεγαλύτερη. Η συνοριακή συνθήκη την 

στιγµή t = T είναι: 

ë�W, \, s� = max�0, W − q�.                  (3.2) 

Όταν η τιµή της µετοχής είναι µηδέν, τότε λόγω της Γεωµετρικής κίνησης 

Brown που ακολουθεί, παραµένει µηδέν και άρα η αξία του δικαιώµατος είναι 

µηδέν. Έτσι, η συνοριακή συνθήκη για S = 0 είναι 

ë�0, \, C� = 0.                               (3.3) 

Για πολύ µεγάλες τιµές της S η τιµή του δικαιώµατος αυξάνεται γραµµικά. Η 

συνοριακή συνθήκη στο σηµείο S = Smax είναι 
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Z��N���,t,��ZN = 1.                        (3.4)  

Η τιµή του δικαιώµατος, γενικά, αυξάνεται καθώς αυξάνεται η 

µεταβλητότητα. Οριοθετείται, όµως, από την τιµή της µετοχής. Όταν η 

µεταβλητότητα παίρνει την µεγαλύτερη τιµή της, η τιµή του δικαιώµατος τείνει 

να σταθεροποιείται: 

Z��N,t���,m�Zt = 0  =>   ë�W, \�À�, C� = W.                 (3.5) 

Hull & White 

Επίσης, στα σηµεία όπου η µεταβλητότητα παίρνει τιµή µηδέν η 

συνοριακή συνθήκη είναι µια µερική διαφορική εξίσωση. ∆ηλαδή, για v = 0, 

αντικαθιστώντας στη Μ∆Ε του µοντέλου Hull-White έχουµε: 

Z��N,�,��Z� + fW Z��N,�,��Z7 − fë�W, 0, C� = 0.            
Αντικαθιστώντας την προδροµική µέθοδο προσέγγισης των µερικών 

παραγώγων ως προς S και την οπισθοδροµική για την µερική παράγωγο ως 

προς το χρόνο, έχουµε 

ë1,�-�, − ë1,�-
¿C + fW ë1�,,�-�, − ë1,�-�,

¿W − fë1,�-�, = 0, 
όπου ο πρώτος δείκτης µετράει τα βήµατα της τιµής της µετοχής, ο δεύτερος 

δείκτης µετράει τα βήµατα της τιµής της µεταβλητότητας και ο εκθέτης µετράει 

τα χρονικά βήµατα. Λύνοντας ως προς ë1,�-  έχουµε: 

ë1,�- = fØ¿Cë1�,,�-�, + �1 − fØ¿C − f¿C�ë1,�-�,.              (3.6) 

Αυτό θα χρησιµοποιήσουµε ως συνοριακή συνθήκη για v = 0. Εναλλακτικές 

οριακές συνθήκες για τη µεταβλητότητα προτείνονται από το βιβλίο  D. Duffy - 

Finite Difference Methods in Financial Engineering (2006) σελ. 242 – 247. 

 Αφού έχουµε ορίσει τις συνοριακές συνθήκες είµαστε έτοιµοι να 

λύσουµε τη Μ∆Ε. Αν αντικαταστήσουµε την οπισθοδροµική διαφορά για τον 
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χρόνο και την κεντρική διαφορά για τις µερικές παραγώγους ως προς τις 

µεταβλητές S και v έχουµε: 

ë1,Ô- = � · ë1,Ô-�, + � · ë1.,,Ô-�, + � · ë1�,,Ô-�, + } · ë1,Ô.,-�, + ø · ë1,Ô�,-�,  

    +b · �ë1�,,Ô�,-�, + ë1.,,Ô.,-�, − ë1.,,Ô�,-�, − ë1�,,Ô.,-�, �,           (3.7) 

όπου  

U1,Ô = �1 − �¿\Ø3¿C − �3�3¿C�, 
�1,Ô = ¡�¿\Ø²¿C2 − fØ¿C2 ¢, 
�1,Ô = ¡fØ¿C2 + �¿\Ø²¿C2 ¢, 
}Ô = ¡�²�²¿C2 − ��¿C2 ¢, 
øÔ = ¡��¿C2 + �²�²¿C2 ¢, 

w1,Ô = Øz��√\4 ¿C. 
Βλέπουµε πως πρέπει να χρησιµοποιήσουµε εννέα σηµεία του n+1 χρονικού 

επιπέδου για να υπολογίσουµε ένα σηµείο του n χρονικού επιπέδου. Ξεκινάµε 

µε χρονικό επίπεδο n = T, µετά υπολογίζουµε την αξία του U στο 

προηγούµενο χρονικό επίπεδο n = T – δt, και προχωρούµε προς τα πίσω 

βήµα προς βήµα για να βρούµε την τιµή του U σήµερα (στο χρονικό επίπεδο 

n = 0). 

Heston 

Αν εργαστούµε µε τον ίδιο τρόπο για το µοντέλο του Heston και 

χρησιµοποιώντας τη Μ∆Ε που προκύπτει από το µοντέλο αυτό θα έχουµε τις 

ίδιες συνοριακές συνθήκες (3.2 – 3.5), ενώ για v = 0 θα έχουµε: 
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 Së�W, 0, C�SC + fW Së�W, 0, C�SW + ÃË Së�W, 0, C�S\ − fë�W, 0, C� = 0 

Άρα διακριτοποιώντας ανάλογα  

ë1,�- = fØ¿Cë1�,,�-�, + p1 − ÃË¿\ ¿C − fØ¿C − f¿Cr ë1,�-�, + ÃË¿\ ¿Cë1,,-�, 

            (3.8) 

και η Μ∆Ε (2.3) γίνεται 

ë1,Ô- = � · ë1,Ô-�, + � · ë1.,,Ô-�, + � · ë1�,,Ô-�, + } · ë1,Ô.,-�, + ø · ë1,Ô�,-�,  

    +b · �ë1�,,Ô�,-�, + ë1.,,Ô.,-�, − ë1.,,Ô�,-�, − ë1�,,Ô.,-�, �,           (3.9) 

όπου  

U1,Ô = ¡1 − �¿\Ø3¿C − Ì3�¿C¿\ − f¿C¢, 
�1,Ô = ¡�¿\Ø²¿C2 − fØ¿C2 ¢, 
�1,Ô = ¡fØ¿C2 + �¿\Ø²¿C2 ¢, 

}Ô = ¡Ì²�¿C2¿\ − �Ã�Ë − \� − ��¿C2¿\ ¢, 
øÔ = ¡Ì²�¿C2¿\ + �Ã�Ë − \� − ��¿C2¿\ ¢, 

w1,Ô = ØzÌ�4 ¿C. 
Εφαρµογή 

 Εφαρµόζοντας τη µέθοδο αυτή σε ένα απλό ευρωπαϊκό δικαίωµα 

αγοράς για Κ = 30, r = 0, T = 0.5, ρ = 0, λ = 0, δS = 3, δv = 0.0125, δt = 0.001, 
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Smax = 90, vmax = 1 και φ = 0.02, ξ = 0.1 για το µοντέλο Hull – White και     

κ* = 2, θ* = 0.01, ζ = 0.1 για το µοντέλο Heston δηµιουργούµε το Σχήµα 7, το 

οποίο αποτυπώνει την τιµή του δικαιώµατος ως προς τη µετοχή. 

Παρατηρούµε, όπως είναι φυσικό, ότι η τιµή του δικαιώµατος αυξάνεται καθώς 

αυξάνεται η τιµή της µετοχής. Στο Σχήµα 8 βλέπουµε την τιµή του 

δικαιώµατος σε τρεις διαστάσεις και στο Σχήµα 9 βλέπουµε το πώς 

µεταβάλλεται η τιµή του δικαιώµατος ως προς τις µεταβολές της 

µεταβλητότητας. Παρατηρούµε και εδώ ότι καθώς αυξάνεται η µεταβλητότητα 

αυξάνεται και η τιµή του δικαιώµατος. 

 Για να συγκρίνουµε αυτή τη µέθοδο αποτίµησης µε τις προηγούµενες 

µεθόδους, (α) λύση κλειστής µορφής και (β) προσοµοίωση Monte Carlo, 

ορίζουµε ένα δικαίωµα µε αρχική τιµή υποκείµενου τίτλου S0 = 35, τιµή 

εξάσκησης K = 30, επιτόκιο r = 0, χρόνο µέχρι τη λήξη έξι µήνες (Τ = 0.5), 

αρχική διακύµανση v0 = 0.0225 ή µεταβλητότητα σ = 0.15 και συντελεστή 

συσχέτισης ρ = 0, και χρησιµοποιώντας την εντολή interp2 του matlab 

βρίσκουµε την τιµή του δικαιώµατος για αυτά τα S0 και v0 µε τη µέθοδο της 

διγραµµικής παρεµβολής. Χρησιµοποιώντας την εντολή tic – toc του matlab 

συγκρίνουµε το χρόνο που χρειάζεται κάθε µέθοδος για να µας δώσει το 

αποτέλεσµα. Οι παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν για κάθε ένα από τα δύο 

µοντέλα είναι: φ = 0, ξ = 0.1 για το µοντέλο Hull – White και κ* = 2, θ* = 0.01,  

ζ = 0.1 για το µοντέλο Heston, όπως και πριν. 

 Σύµφωνα µε το µοντέλο Hull – White, η µέθοδος πεπερασµένων 

διαφορών δίνει τιµή 5,1367 σε χρόνο 0,41 δευτερόλεπτα, η µέθοδος 

προσοµοίωσης Monte – Carlo δίνει στο ίδιο δικαίωµα τιµή 5,1119 σε χρόνο 

8,62 δευτερόλεπτα ενώ η λύση κλειστής µορφής δίνει τιµή 5,2986 σε χρόνο 

0,04 δευτερόλεπτα. Αντίστοιχα για το µοντέλο Heston, η µέθοδος 

πεπερασµένων διαφορών δίνει τιµή 5,0952 σε χρόνο 0,39 δευτερόλεπτα, η 

µέθοδος προσοµοίωσης Monte – Carlo δίνει στο ίδιο δικαίωµα τιµή 5,0982 σε 

χρόνο 1,25 δευτερόλεπτα, ενώ η λύση κλειστής µορφής δίνει τιµή 5,0405 σε 

0,06 δευτερόλεπτα (Πίνακας 7). 

 Μία παρατήρηση που πρέπει να κάνουµε είναι πως πρέπει να είµαστε 

πολύ προσεκτικοί όταν ορίζουµε τα βήµατα διακριτοποίησης, ώστε να έχουµε 
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µία πολύ καλή προσέγγιση της τιµής του δικαιώµατος µε τη µέθοδο 

πεπερασµένων διαφορών. Η µέθοδος αυτή έχει τρία σφάλµατα 

διακριτοποίησης, δS, δv και δt και έτσι µπορεί να δίνει τιµή που αποκλίνει 

αρκετά από τη θεωρητική τιµή που δίνει το κάθε µοντέλο, αν δε γίνει 

κατάλληλη διακριτοποίηση. Όµως, αυτή η µέθοδος χρειάζεται πολύ λιγότερο 

χρόνο για να υπολογίσει την τιµή του δικαιώµατος από ότι η µέθοδος Monte – 

Carlo. Επιπλέον, µε την µέθοδο αυτή δεν χρειαζόµαστε τυχαίους αριθµούς για 

να προσεγγίσουµε την τιµή του δικαιώµατος που σηµαίνει πως ενδεχοµένως 

να έχουµε αρκετά µικρότερο κόστος για την αποτίµηση µας. Τέλος, αυτή η 

µέθοδος είναι πολύ πιο απλή από τη λύση κλειστής µορφής, κυρίως στο 

µοντέλο Heston, και µπορεί να εφαρµοστεί εύκολα χωρίς να χρειάζεται ο 

υπολογισµός δύσκολων συναρτήσεων και η προσέγγιση πολύπλοκων 

ολοκληρωµάτων και χαρακτηριστικών συναρτήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Αντιστάθµιση Κινδύνου 

 

4.1 Μοντέλο Hull & White 

Το µοντέλο Hull & White, όπως και τα άλλα µοντέλα στοχαστικής 

µεταβλητότητας, είναι ατελές ως προς το γεγονός ότι δεν µπορούν να 

αντισταθµιστούν τέλεια όλες οι ενδεχόµενες απαιτήσεις χρησιµοποιώντας 

αυτοχρηµατοδοτούµενη στρατηγική. Η έλλειψη τέλειας 

αυτοχρηµατοδοτούµενης αντιστάθµισης δηµιουργεί πρόβληµα στη διαδικασία 

αποτίµησης δικαιωµάτων και αυτό φαίνεται από τις επαναλαµβανόµενες 

έρευνες που έχουν γίνει µε σκοπό την εύρεση ενός τρόπου αποτίµησης των 

δικαιωµάτων υπό συνθήκες στοχαστικής µεταβλητότητας. Για παράδειγµα, 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτοχρηµατοδοτούµενες στρατηγικές super-

hedging, αλλά είναι πολύ ακριβές για να εφαρµοστούν και παράλληλα είναι 

δύσκολος ο υπολογισµός τους αριθµητικά. Μια άλλη προσέγγιση είναι να 

χρησιµοποιήσουµε στρατηγικές που δεν είναι απαραίτητα 

αυτοχρηµατοδοτούµενες αλλά µπορούν να αναπαράγουν τις ενδεχόµενες 

απαιτήσεις και σε αγορές που δεν είναι πλήρεις. Τέτοιου είδους στρατηγικές, 

όµως, εµπεριέχουν κόστη και προσθέτουν επιπλέον κίνδυνο στον επενδυτή. 

Το Delta-hedging, που αποτελεί τέλεια αντιστάθµιση στο µοντέλο Black-

Scholes, είναι ακόµα µία προσέγγιση αντιστάθµισης κινδύνου. Αυτή η 

στρατηγική είναι ιδιαίτερα σηµαντική για το µοντέλο Hull-White γιατί όταν 

υπολογίζεται κάτω από το ελάχιστο Martingale µέτρο συµπίπτει µε την 

αντιστάθµιση τοπικής ελαχιστοποίησης κινδύνου (locally R-minimizing hedge) 

(Yang & Ewald (2010)).  
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To Delta - hedging είναι η πιο διαδεδοµένη µέθοδος αντιστάθµισης 

κινδύνου. Στο µοντέλο BS κάθε µελλοντική απαίτηση µπορεί να 

αντισταθµιστεί τέλεια µέσω αυτοχρηµατοδοτούµενης στρατηγικής η οποία 

επιτυγχάνεται µε διαφοροποίηση της τιµής της απαίτησης ως προς την τιµή 

του υποκείµενου τίτλου τη χρονική στιγµή t. Υποθέτουµε ότι ο υποκείµενος 

τίτλος είναι η τιµή µιας µετοχής που ακολουθεί διαδικασία St και η τιµή της 

µελλοντικής απαίτησης τη χρονική στιγµή t είναι V(t, St). Έπειτα, για να 

αντισταθµίσουµε την µελλοντική απαίτηση, αγοράζουµε ZZNR ��C, W�� µετοχές και 

ταυτόχρονα επενδύουµε d��C, W�� − ZZNR ��C, W��W�e &.�� στην αγορά χρήµατος. 

Αυτή η στρατηγική είναι αυτοχρηµατοδοτούµενη και άρα χωρίς κίνδυνο αφού 

δεν χρειάζεται ο επενδυτής να δώσει επιπλέον χρήµατα για να αντισταθµίσει 

τη θέση του. 

Αντίθετα, στα στοχαστικά µοντέλα, η ∆έλτα - αντιστάθµιση δεν είναι ούτε 

τέλεια ούτε αυτοχρηµατοδοτούµενη. Αυτό αποδείχτηκε, καθώς έµπειροι 

επενδυτές που αντιστάθµιζαν µε αυτό τον τρόπο τη θέση τους έπρεπε να 

δώσουν επιπλέον χρήµατα όταν προσάρµοζαν τη θέση τους. Έτσι, η 

αντιστάθµιση συνδέεται µε µία συνάρτηση κόστους που µετρά αυτή την 

επιπλέον επένδυση. Άρα, ένα λογικό κριτήριο απόδοσης της αντιστάθµισης 

είναι ο κίνδυνος που επιφέρει η διαδικασία αυτού του επιπλέον κόστους. 

Πάνω σε αυτό στηρίζεται και η θεωρία τοπικής ελαχιστοποίησης του κινδύνου 

(locally R – minimizing hedging) που βρίσκει τέλειες αντισταθµίσεις και από 

αυτές επιλέγει αυτή που ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση της διακύµανσης της 

διαδικασίας του κόστους. 

Όµως, στο στοχαστικό µοντέλο Hull – White η ∆έλτα αντιστάθµιση ενός 

ευρωπαϊκού δικαιώµατος αγοράς συµπίπτει µε την αντιστάθµιση τοπικής 

ελαχιστοποίησης του κινδύνου, όπως αναφέρει και η Πρόταση 6.5 καθώς και 

η παρατήρηση που ακολουθεί στο άρθρο του Frey (1997). Η πρόταση αυτή 

λέει πως όταν η συνδιακύµανση µεταξύ της τιµής της µετοχής και της 

µεταβλητότητας είναι µηδέν, η ∆έλτα αντιστάθµιση συµπίπτει µε την 

αντιστάθµιση τοπικής ελαχιστοποίησης κινδύνου. Το µοντέλο Hull – White 

υποθέτει εξαρχής ρ = 0. Έτσι, ο κίνδυνος της επιπλέον επένδυσης 

ελαχιστοποιείται µε τη ∆έλτα αντιστάθµιση. 
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Ένα δικαίωµα µε τελική απόδοση ��Wm�, υπό συνθήκες χωρίς arbitrage, 

έχει τιµή  

��C, W� , ��� = &.��m.��� ��|B��, 
όπου Q δηλώνει το ελάχιστο Martingale µέτρο. Αυτή η τιµή είναι συνάρτηση 

του W� και ��. Η φόρµουλα για τη ∆έλτα αντιστάθµιση, για το συγκυριακό 

συµβόλαιο ��Wm� δίνεται από τη στρατηγική (ξ, η) όπου, σε κάθε χρονικό 

σηµείο t, 

�� = SSW� ��C, W�, ��� 

είναι ο αριθµός των µετοχών που κρατά ο επενδυτής, και 

!� = p��C, W� , ��� − W� SSW� ��C, W�, ��r &.�� 
είναι το ποσό στον καταθετικό λογαριασµό. Αυτή η στρατηγική είναι εµφανώς 

µία αντιστάθµιση κινδύνου αφού ��W� + !�&�� = ��C, W� , ��� για όλα τα t. Αυτή η 

στρατηγική δεν είναι, όµως, αυτοχρηµατοδοτούµενη και η συσωρευτική 

διαδικασία κόστους είναι η εξής: 

        ����, !� = ��C, W� , ��� − L �O_WO − L !Of&�O_0.����          (4.1) 

Στη συνέχεια δηµιουργούµε µία φόρµουλα για τη ∆έλτα αντιστάθµιση 

ενός ευρωπαϊκού δικαιώµατος αγοράς. ∆ιαφορίζοντας την τιµή του 

δικαιώµατος ως προς την τιµή της µετοχής έχουµε 

SSW� 
&.��m.��� ��Wm − q��|B��� = &.��m.��� p SSW� Wm ∙ 1{NQÒÓ}│W� , ��r. 
Καθώς  

Wm = W�&��m.��&�x ¡� 67_½7 − 12 � 673_9m
�

m
� ¢ 

συνεπάγεται ότι  
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 SSW� Wm = SSW� pW� WmW� r = WmW� . 
Άρα ο αριθµός των µετοχών που πρέπει να κρατούνται σε µία στρατηγική 

∆έλτα αντιστάθµισης για ένα ευρωπαϊκό δικαίωµα αγοράς είναι 

�� = &.��m.�� 1W� � �Wm ∙ 1{NQÒÓ}#B��. 
Αναπροσαρµόζοντας τους όρους έχουµε 

�� = &.��m.�� 1W� Æ� d�Wm − q� ∙ 1{NQÒÓ}$B�e + � �q ∙ 1{NQÒÓ}#B��Ç 
= &.��m.�� 1W� 
� ��Wm − q��|B�� + q� �1{NQÒÓ}#B��� 

    = ,NR ��%�&&�C, W� , q, s, ��� + q ∙ �P1'1��C, W� , q, s, ����.         (4.2) 

Για τον λογαριασµό στην τράπεζα έχουµε 

!� = &.����%�&&�C� − ��W�� 

      = &.����%�&&�C� − 
�%�&&�C� + q ∙ �P1'1��C��� 

    = −&.��q ∙ �P1'1��C�                                             (4.3) 

Αυτή τη στρατηγική θα χρησιµοποιήσουµε για να προσεγγίσουµε το 

λόγο αντιστάθµισης ενός ευρωπαϊκού δικαιώµατος αγοράς µέσω 

προσοµοιώσεων Monte Carlo. Έπειτα ακολουθεί ο υπολογισµός του 

σφάλµατος αντιστάθµισης που δίνεται από τον τύπο: 

��C + }C� = ��C�W�C + }C� + !�C�&��� − �(ÀÚÚ�C + }C, T − }C�, 
Στο τέλος, υπολογίζουµε το µέσο απόλυτο σφάλµα αντιστάθµισης ως 

συνάρτηση της συχνότητας εξισορρόπησης }C:)�}C� = � ,*� ∑ |)�C ++1÷,
Ú}C�| και το µέσο ταµειακό )�}C� = d ,*e ∑ )�C + Ú}C�+1÷,  όπου  
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Ú = 1,2, … ,� ≡ �s − C�/}C. 

 

4.2 Μοντέλο Heston 

Η φόρµουλα κλειστής µορφής (2.11) για την αποτίµηση δικαιωµάτων 

µπορεί να παράγει τους λόγους αντιστάθµισης αναλυτικά. Στο πλαίσιο των 

στοχαστικών µοντέλων υπάρχουν δύο πηγές κινδύνου, ο κίνδυνος µεταβολής 

της τιµής και ο κίνδυνος µεταβλητότητας. Άρα έχουµε δύο δέλτα: 

}N�C, T;-� = S��C, T�SW = Ð, ≥ 0 

}��C, T; q� = S��C, T�S� = W�C� SÐ,S� − qÐ�C, T� SÐ3S�            �4.4� 

όπου  

SÐÔS� = 1.� â& ��Ø��.,&.1�gh [Ó] S�ÔS�£ _�.ê
�  

Θα εξετάσουµε δύο µεθόδους αντιστάθµισης: την αντιστάθµιση 

µοναδικού µέσου και την αντιστάθµιση ∆έλτα ουδετερότητας Bakshi, Cao, 

Chen (1997). Οι τελευταίοι κατασκεύασαν ένα γενικευµένο µοντέλο 

αποτίµησης δικαιωµάτων, το οποίο θεωρεί στοχαστική τη µεταβλητότητα, 

θεωρεί ότι η τιµή της µετοχής κάνει άλµατα και ότι το επιτόκιο δεν είναι 

ντετερµινιστικό αλλά ακολουθεί στοχαστική διαδικασία. Εµείς θα 

προσαρµόσουµε το γενικευµένο αυτό µοντέλο στο µοντέλο Heston, 

µηδενίζοντας τους όρους που αντιστοιχούν στα άλµατα της τιµής της µετοχής 

και στη στοχαστικότητα του επιτοκίου, αφού ο Heston υποθέτει σταθερό 

επιτόκιο και ότι η µετοχή δεν κάνει άλµατα. 

Α. Αντιστάθµιση µοναδικού µέσου 

Εξετάζουµε πρώτα την περίπτωση που ένα µόνο µέσο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την αντιστάθµιση. Άλλες πηγές αβεβαιότητας που 

επηρεάζουν την τιµή του δικαιώµατος αλλά δε συσχετίζονται µε την τιµή της 
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υποκείµενης µετοχής δε µπορούν να αντισταθµιστούν από οποιαδήποτε θέση 

στη µετοχή. 

   Έστω ότι θέλουµε να αντισταθµίσουµε µία ανοικτή θέση πώλησης 

(short) σε ένα δικαίωµα αγοράς µε T χρόνο µέχρι τη λήξη και τιµή εξάσκησης 

Κ. Έστω òN�C� είναι ο αριθµός των µετοχών που πρέπει να αγοραστεί και ò��C� είναι η υπολειπόµενη ταµειακή θέση, έτσι ώστε η τιµή, τη χρονική στιγµή 

t, ενός χαρτοφυλακίου αναπαραγωγής της τιµής του δικαιώµατος (replicating 

portfolio) είναι  

ô��C� + ôN�C�W�C�. 
Λύνοντας αυτό το πρόβληµα ελάχιστης – διακύµανσης υπό το µοντέλο του 

Heston έχουµε 

 /�C� = −��C, T� + ô��C� + ôN�C�W�C�, 
        _/�C� = −_��C, T� + _ô��C� + ôN�C�_W�C�, 
�Àf�_/�C��

= �Àf�_��C, T�� + ôN3�C��Àf�_W�C��
− 2ôN �C���\�_��C, T�, _W�C��, 

   _�Àf�_/�C��_ôN�C� = 2ôN�C��Àf�_W�C�� − 2��\�_��C, T�, _W�C�� = 0. 
Άρα η διακύµανση ελαχιστοποιείται για 

ôN �C� = ��\�_��C, T�, _W�C���Àf�_W�C�� . 
Από το λήµµα του Ito για τα δυναµικά της µεταβολής του δικαιώµατος έχουµε: 

_� = S�SC _C + S�SW _W + S�S� _� + 12 S²�SW² _W² + 12 S²�S�² _�² + S²�SWS� _W_�. 
Οι τετραγωνισµένοι όροι της παραπάνω εξίσωσης είναι τάξης dt και επιπλέον 

έχουµε 
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dS�t� = μSdt + l��C�W_½�, 
_�� = Ã∗�Ë∗ − ���_C + Ìl��_½�3 

και  

��\�_½�, , _½�3� = z_C. 
Έτσι 

ôN�C� = ��\�_��C, T�, _W�C���Àf�_W�C�� = ��\��N_W�C� + ��_��C�, _W�C���Àf�_W�C��
= �N + �� ��\�_W�C�, _��C���Àf�_W�C��
= �N + �� ��\�Ì√�_½3, W√�_½,��Àf�W√�_½,�  

     = }N�C, T� + }��C, T� ßàN  ,                                        �4.5� 

και η θέση µετρητών που προκύπτει για την αντιστάθµιση είναι 

                         ô��C� = ��C, T� − ôN�C�W�C�.                              �4.6� 

Παρατηρούµε ότι αν η µεταβλητότητα είναι ντετερµινιστική, δηλαδή ζ = 0, 

ή αν οι αποδόσεις των µετοχών δεν συσχετίζονται µε τις αλλαγές της 

µεταβλητότητας, δηλαδή ρ = 0, τότε αρκεί να είµαστε σε ανοικτή θέση αγοράς 

(long) σε }N�C� µετοχές. Όµως, αν η µεταβλητότητα είναι στοχαστική και 

συσχετίζεται µε τις αποδόσεις των µετοχών, η θέση που πρέπει να πάρουµε 

πρέπει να ελέγχει όχι µόνο τις επιπτώσεις στην τιµή του δικαιώµατος από τις 

αλλαγές στην τιµή της µετοχής, αλλά και την έµµεση επίπτωση των 

µεταβολών της µεταβλητότητας που επηρεάζουν τις µεταβολές της τιµής της 

µετοχής. Αυτό αποτυπώνεται στον δεύτερο όρο της (4.5), ο οποίος δείχνει ότι 

ο επιπλέον αριθµός µετοχών που χρειάζεται εκτός του }N είναι ανάλογος του 

ρ.  
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 Θεωρητικά, αυτή η στρατηγική προϋποθέτει συνεχή αναπροσαρµογή 

του χαρτοφυλακίου (continuous rebalancing) για να αποτυπώνει τις αλλαγές 

στις συνθήκες της αγοράς. Στην πραγµατικότητα, µόνο διακριτή 

αναπροσαρµογή µπορούµε να κάνουµε. Για να κατασκευάσουµε ένα µέτρο 

αποτελεσµατικότητας της αντιστάθµισης αυτής, υποθέτουµε ότι η 

αναπροσαρµογή διενεργείται κατά διαστήµατα µήκους ∆t. Τη χρονική στιγµή t 

παίρνω θέση πώλησης σε ένα δικαίωµα αγοράς, παίρνω θέση αγοράς σε ôN�C� µετοχές και επενδύω το υπόλοιπο  ô��C� της (4.6) σε οµόλογο χωρίς 

κίνδυνο. Η συνολική θέση είναι ένα αυτοχρηµατοδοτούµενο χαρτοφυλάκιο. 

Έπειτα, τη χρονική στιγµή t+∆t υπολογίζουµε το σφάλµα αντιστάθµισης ως 

εξής: 

��C + }C� = ôN�C�W�C + }C� + ô��C�&��� − ��C + }C, T − }C�.    �4.7�  

Την ίδια στιγµή, αναπροσαρµόζουµε το αυτοχρηµατοδοτούµενο 

χαρτοφυλάκιο, επαναλαµβάνουµε τον υπολογισµό του σφάλµατος 

αντιστάθµισης τη χρονική στιγµή t + 2∆t, και ούτω καθεξής. Καταγράφουµε τα 

σφάλµατα ��C + Ú}C� για Ú = 1,2, … ,� ≡ �s − C�/}C. Στο τέλος, 

υπολογίζουµε το µέσο απόλυτο σφάλµα αντιστάθµισης ως συνάρτηση της 

συχνότητας αναπροσαρµογής }C:)�}C� = � ,*� ∑ |)�C + Ú}C�|+1÷,  και το 

µέσο ταµειακό )�}C� = d ,*e ∑ )�C + Ú}C�+1÷, . 
Για να εκτελέσουµε την ανωτέρω µέθοδο αντιστάθµισης ακολουθούµε τα 

εξής δύο βήµατα: Πρώτον, την µέρα t, κατασκευάζουµε την αντιστάθµιση 

όπως δίνεται στη σχέση (4.5) χρησιµοποιώντας τις ίδιες παραµέτρους που 

χρησιµοποιήσαµε στην Ενότητα 3.4. ∆εύτερον, υπολογίζουµε το σφάλµα 

αντιστάθµισης την µέρα t + 1 αν η αναπροσαρµογή διενεργείται καθηµερινά ή 

t+5 αν διενεργείται ανά πέντε ηµέρες. Αυτά τα δύο βήµατα επαναλαµβάνονται 

καθηµερινά ή ανά πέντε ηµέρες για να υπάρχει δυναµική αναπροσαρµογή και 

αντιστάθµιση του κινδύνου του επενδυτή. 
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Β. Αντιστάθµιση ∆έλτα ουδετερότητας 

Τώρα, υποθέτουµε ότι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε οποιοδήποτε µέσο 

για να κατασκευάσουµε µία τέλεια αντιστάθµιση ∆έλτα ουδετερότητας. 

Υποθέτουµε πάλι πως είµαστε σε θέση πώλησης σε ένα δικαίωµα αγοράς µε τ = �Τ – t� χρόνο µέχρι τη λήξη και τιµή εξάσκησης Κ. Για αυτή τη µέθοδο 

αντιστάθµισης χρειαζόµαστε µία θέση σε (α) ôN�C� µετοχές για να ρυθµίσουµε 

τον κίνδυνο της τιµής της µετοχής και (β) ô=�C� µονάδες από ένα άλλο 

δικαίωµα αγοράς µε την ίδια ληκτότητα αλλά διαφορετική τιµή εξάσκησης q« 

για να ρυθµίσουµε τον κίνδυνο µεταβλητότητας. Έτσι, τη χρονική στιγµή t η 

αξία του χαρτοφυλακίου αναπαραγωγής (replicating portfolio) είναι  

ô��C� + ôN�C�W�C� + ô=�C���C, T,-«�, 
όπου ô��C� ορίζει την υπολειπόµενη ταµειακή θέση. Παράγοντας τα δυναµικά 

για το χαρτοφυλάκιο αναπαραγωγής και συγκρίνοντάς τα µε αυτά του ��C, T,-«� βρίσκουµε τα παρακάτω: 

ô=�C� = }��C, T;-�}��C, T;-«�, 
òN�C� = }N�C, T;-� − }N�C, T;-«�ò=�C�, 

ô��C� = ��C, T;-� − ôN�C�W�C� − ô=�C���C, T,-«�,      (4.2.5) 

όπου όλα τα δέλτα, }N και }�, δίνονται από τις σχέσεις (4.2.1). 

Για να εξετάσουµε την αποτελεσµατικότητα της αντιστάθµισης, τη 

χρονική στιγµή t µπαίνουµε σε θέση πώλησης σε ένα δικαίωµα αγοράς και 

δηµιουργούµε την ανωτέρω αντιστάθµιση. Το επόµενο διάστηµα, 

υπολογίζουµε το σφάλµα αντιστάθµισης ως εξής: 

��C + }C� = ô�&��� + ôN�C�W�C + }C� + ô=�C���C + }C, T − }C; q«� 

−��C + }C, T − }C; q�.                                             (4.9) 
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Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, επαναλαµβάνουµε αυτούς τους 

υπολογισµούς για κάθε µέρα t ώστε να συλλέξουµε τα σφάλµατα 

αντιστάθµισης, τα οποία χρησιµοποιούνται για να υπολογίσουµε το µέσο 

απόλυτο και το µέσο ταµειακό σφάλµα αντιστάθµισης ως συνάρτηση της 

συχνότητας αναπροσαρµογής (rebalancing frequency) ∆t. 

Για το µοντέλο Black – Scholes η δέλτα αντιστάθµιση συµπίπτει µε την 

αντιστάθµιση µοναδικού µέσου. Άρα η µέθοδος δέλτα ουδετερότητας για το 

BS περιλαµβάνει µόνο τον υποκείµενο τίτλο (µετοχή) και κανένα άλλο µέσο. 

 

4.3 Αριθµητικά Αποτελέσµατα 

Α. Hull & White 

Οι παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν είναι S0 = 42, K = 40, T = 0.5,      

r = 0, V0 = 0.1, φ = 2, ξ = 1 (µεταβλητότητα της µεταβλητότητας). 

Παρατηρούµε ότι για t = 0 η τιµή του δικαιώµατος αγοράς (Vcall) είναι 5.7177, 

η τιµή του ψηφιακού δικαιώµατος (Vdigit) είναι 0.5130, η τιµή του ξ0 (αριθµός 

µετοχών) είναι 0.6247 και του η0 (ποσότητα χρήµατος στην τράπεζα) είναι -

20.52. Το αντίστοιχο κόστος αντιστάθµισης για αυτή τη χρονική στιγµή είναι 0, 

όπως αναµενόταν αφού έχουµε αντισταθµίσει πλήρως τη θέση µας. 

∆ηµιουργώντας στο Matlab ένα µονοπάτι για την τιµή της µετοχής και της 

µεταβλητότητας µε S0 = 42, V0 = 0.1, Τ = 0.5 χρόνια και 36 χρονικά βήµατα, 

προσοµοιώνουµε την πορεία της µετοχής και της µεταβλητότητας και 

χρησιµοποιούµε τις τιµές των µονοπατιών για τον υπολογισµό των ξt και ηt. 

Για την επόµενη χρονική στιγµή (µετά από 5 µέρες) έχουµε Vcall = 4.7684, 

Vdigit = 0.4395, S1 = 39.8338,      ξ1 = 0.5610, η1 = -17.58 κ.ο.κ. Το αντίστοιχο 

σφάλµα για αυτή τη χρονική στιγµή είναι - 0.40. Ο Πίνακας 4 δείχνει αναλυτικά 

τη θέση που πρέπει να έχει ένας επενδυτής κάθε φορά που ανασχηµατίζει το 

χαρτοφυλάκιο του για να αντισταθµίσει τον κίνδυνο της µεταβολής της τιµής 

του υποκείµενου τίτλου. Ακόµα στον ίδιο πίνακα φαίνεται και το σφάλµα 

αντιστάθµισης καθώς περνά ο χρόνος µέχρι τη λήξη του δικαιώµατος. 

Παρατηρούµε ότι, ο επενδυτής παρουσιάζει µέσο απόλυτο σφάλµα 0.25 και 
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µέσο ταµειακό – 0.017. Βλέπουµε, λοιπόν, πως το χαρτοφυλάκιό δεν είναι 

αυτοχρηµατοδοτούµενο, και πρέπει να ανασχηµατίζεται συνεχώς. 

Β. Heston 

Αντιστάθµιση µοναδικού µέσου 

Χρησιµοποιώντας τις σχέσεις (4.4) για τον υπολογισµό των ∆S και ∆v και 

(4.5) - (4.6) για τον υπολογισµό των λόγων αντιστάθµισης, εφαρµόζουµε τις 

παραµέτρους που χρησιµοποιήσαµε στην Ενότητα 3.4 για να βρούµε τη θέση 

που πρέπει να έχει ένας επενδυτής για να αντισταθµίσει τη θέση του σε ένα 

δικαίωµα αγοράς. Οι παράµετροι που χρησιµοποιούνται είναι οι εξής: κ* = 2,   

θ* = 0.01, ζ = 0.1, ρ = -1, Κ = 100, S0 = 105, T = 0.5, r = 0. Με αυτές τις 

παραµέτρους έχω ∆S = 0.8330 και ∆v = 67,0394. Άρα, ΧS = 0.7691. Έτσι, αν 

αφαιρέσουµε το ποσό των χρηµάτων που σπαταλήσαµε για την αγορά 0.7691 

µετοχών από την τιµή του δικαιώµατος (5.8138) θα βρούµε το ποσό που 

πρέπει να επενδύσουµε στο οµόλογο χωρίς κίνδυνο: Χ0 = - 74.9450. Η 

συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ισούται µε µηδέν άρα η θέση στο δικαίωµα 

είναι αντισταθµισµένη. ∆ηµιουργώντας στο Matlab ένα µονοπάτι για την τιµή 

της µετοχής µε S0 = 105, Τ = 0.5 χρόνια και 36 χρονικά βήµατα, 

προσοµοιώνουµε την πορεία της µετοχής. Με βάση τις τιµές του µονοπατιού 

αυτού βρίσκουµε το σφάλµα αντιστάθµισης ανά 5 ηµέρες και 

αναπροσαρµόζουµε το χαρτοφυλάκιο µας. Για να πετύχουµε τη συσχέτιση της 

τιµής της µετοχής και της µεταβλητότητας χρησιµοποιούµε την 

παραγοντοποίηση Cholesky. Στο τέλος της ζωής του δικαιώµατος αθροίζουµε 

τα σφάλµατα και βρίσκουµε το µέσο απόλυτο σφάλµα και το µέσο ταµειακό 

σφάλµα. Στον Πίνακα 5 φαίνονται αναλυτικά οι λόγοι αντιστάθµισης, οι τιµές 

της µετοχής και του δικαιώµατος καθώς και τα αντίστοιχα σφάλµατα. Το µέσο 

απόλυτο σφάλµα, σύµφωνα µε τα δεδοµένα που χρησιµοποιήσαµε είναι 

0.051 και το µέσο ταµειακό σφάλµα είναι -0.0155. 

Αντιστάθµιση ∆έλτα ουδετερότητας 

Χρησιµοποιώντας τις σχέσεις (4.4) για τον υπολογισµό των ∆S και ∆v και 

(4.8) για τον υπολογισµό των λόγων αντιστάθµισης, εφαρµόζουµε τις 

παραµέτρους που χρησιµοποιήσαµε και προηγουµένως για να βρούµε τη 
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θέση που πρέπει να έχει ένας επενδυτής για να αντισταθµίσει τη θέση του σε 

ένα δικαίωµα αγοράς χρησιµοποιώντας µετοχές και ένα δεύτερο δικαίωµα 

αγοράς µε ίδια ληκτότητα και διαφορετική τιµή εξάσκησης. Οι παράµετροι που 

χρησιµοποιούνται είναι οι εξής: κ* = 2, θ* = 0.01, ζ = 0.1, ρ = -1, S0 = 105, T = 

0.5, r = 0. Για το δικαίωµα που θέλουµε να αντισταθµίσουµε χρησιµοποιούµε 

τιµή εξάσκησης Κ = 100, ενώ για το δικαίωµα που χρησιµοποιούµε ως µέσο 

έχουµε τιµή εξάσκησης Κ« = 110. Επαναλαµβάνουµε τα ίδια βήµατα µε πριν 

για να βρούµε το µέσο απόλυτο σφάλµα αντιστάθµισης και το µέσο ταµειακό 

σφάλµα αντιστάθµισης. Προσοµοιώνουµε την πορεία της τιµής της µετοχής 

και της µεταβλητότητας µέσω του Matlab δηµιουργώντας 36 χρονικά βήµατα. 

Έχουµε, δηλαδή, χωρίσει την περίοδο µέχρι τη λήξη του δικαιώµατος σε 36 

χρονικά διαστήµατα δt, ώστε να γίνεται εφικτός ο ανασχηµατισµός του 

χαρτοφυλακίου κάθε 5 µέρες. Χρησιµοποιούµε και εδώ την παραγοντοποίηση 

Cholesky για να αποτυπώσουµε τη συσχέτιση της τιµής της µετοχής και της 

µεταβλητότητας. Στον Πίνακα 6 φαίνονται οι λόγοι αντιστάθµισης, οι τιµές της 

µετοχής και των δύο δικαιώµατος καθώς και τα αντίστοιχα σφάλµατα. Το µέσο 

απόλυτο σφάλµα, σύµφωνα µε τα δεδοµένα που χρησιµοποιήσαµε είναι 

0.0407 και το µέσο ταµειακό σφάλµα είναι 0.0069. Παρατηρούµε, λοιπόν, πως 

µε την είσοδο ενός ακόµη δικαιώµατος στο χαρτοφυλάκιο µας µειώνεται και το 

µέσο απόλυτο και το µέσο ταµειακό σφάλµα αντιστάθµισης. Άρα, η εισαγωγή 

ενός δικαιώµατος, C2, ως οργάνου αντιστάθµισης του δικαιώµατος στόχου, 

C1, στο συνολικό χαρτοφυλάκιο αντισταθµίζει καλύτερα τον κίνδυνο µας όχι 

µόνο απέναντι στις µεταβολές της τιµής της µετοχής, αλλά και στον κίνδυνο 

της µεταβολής της µεταβλητότητας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Εξετάσαµε δύο µοντέλα αποτίµησης δικαιωµάτων µε στοχαστική 

µεταβλητότητα. Το πρώτο µοντέλο είναι αυτό των Hull και White, το οποίο 

προτείνει µία απλή στοχαστική διαδικασία για τη µεταβλητότητα και υποθέτει 

πως ο κίνδυνος της µεταβλητότητας δεν τιµολογείται και πως η τιµή του 

υποκείµενου τίτλου είναι ασυσχέτιστη µε τη µεταβλητότητα. Το δεύτερο 

µοντέλο είναι του Heston, το οποίο προτείνει µία διαδικασία αναστροφής του 

µέσου για την κίνηση της µεταβλητότητας χρησιµοποιώντας την τετραγωνική 

ρίζα της. Εξετάσαµε τις αποκλίσεις αυτών των µοντέλων από το µοντέλο 

Black – Scholes και την ευαισθησία των τιµών του κάθε µοντέλου στις 

µεταβολές των παραµέτρων τους. Στην εφαρµογή του µοντέλου Hull – White 

παρατηρήσαµε ότι το µοντέλο Black – Scholes υπερεκτιµά at – the – money 

δικαιώµατα και υποεκτιµά deep – in και deep – out – of – the – money 

δικαιώµατα. Στην εφαρµογή του µοντέλου του Heston παρατηρήσαµε ότι στα 

at – the – money δικαιώµατα η διαφορά των τιµών των δύο µοντέλων είναι 

µεγάλη (το µοντέλο B – S υποεκτιµά at – the – money δικαιώµατα), ενώ 

καθώς πηγαίνουµε στα deep – in – the – money ή deep – out – of – the – 

money δικαιώµατα η διαφορά τείνει στο µηδέν. Συσχέτιση µεταξύ της 

µεταβλητότητας και της τιµής της µετοχής δηµιουργεί ασυµµετρία στην 

κατανοµή των αποδόσεων των τιµών, η οποία επηρεάζει την αποτίµηση των 

in – the – money και out – of – the – money δικαιωµάτων. Χωρίς συσχέτιση η 

στοχαστική µεταβλητότητα αλλάζει µόνο την κύρτωση, η οποία επηρεάζει την 

αποτίµηση στα near – the – money δικαιώµατα.  

 Αναλύσαµε δύο ακόµη µεθόδους αποτίµησης. Την προσοµοίωση 

Monte Carlo και τη µέθοδο Πεπερασµένων ∆ιαφορών. Την πρώτη τη 

χρησιµοποιήσαµε για να εξετάσουµε τις αποκλίσεις των τιµών της µεθόδου µε 

αυτές του υποδείγµατος Black - Scholes, όταν ο υποκείµενος τίτλος και η 

µεταβλητότητα ακολουθούν τις στοχαστικές διαδικασίες των δύο µοντέλων. 

Αυτή η µέθοδος µας έδωσε τη δυνατότητα κυρίως να ξεπεράσουµε κάποιους 

από τους περιορισµούς του µοντέλου Hull – White, όπως την υπόθεση ότι το 

drift της µεταβλητότητας είναι µηδέν και η τιµή της µετοχής είναι ασυσχέτιστη 

µε την µεταβλητότητα. Στην περίπτωση που υπάρχει θετική συσχέτιση της 

µεταβλητότητας και της τιµής της µετοχής, out – of – the – money δικαιώµατα 
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υποεκτιµώνται από το µοντέλο Black – Scholes, ενώ in – the – money 

δικαιώµατα υπερεκτιµώνται. Όταν η συσχέτιση είναι αρνητική συµβαίνει το 

αντίθετο. Τη δεύτερη τη χρησιµοποιήσαµε για να συγκρίνουµε τις αποκλίσεις 

της τιµής του δικαιώµατος από αυτές των δύο προηγούµενων µεθόδων (τη 

λύση κλειστής µορφής και  την προσοµοίωση Monte Carlo) και το χρόνο 

υπολογισµού της τιµής. Καταλήξαµε στο ότι αυτή η µέθοδος έχει αρκετά 

πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις άλλες δύο. Σε σύγκριση µε τη λύση κλειστής 

µορφής, παρόλο που απαιτεί περισσότερο χρόνο για τον υπολογισµό της 

τιµής, είναι πολύ πιο απλή στην εφαρµογή της αφού δεν απαιτεί τον 

υπολογισµό πολύπλοκων συναρτήσεων. Σε σύγκριση µε την προσοµοίωση 

Monte Carlo, απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο για τον υπολογισµό της τιµής και 

δεν απαιτεί τη χρήση τυχαίων αριθµών που ενδεχοµένως να στοιχίζει 

ακριβότερα. 

 Τέλος, αναλύσαµε αποτελεσµατικές µεθόδους αντιστάθµισης κινδύνου. 

Τα µοντέλα αποτίµησης δικαιωµάτων µε στοχαστική µεταβλητότητα 

λαµβάνουν ιδιαίτερα υπόψη την ατέλεια των αγορών. Έτσι, παρουσιάστηκε η 

αγοραία αξία του κινδύνου µεταβλητότητας, λ, για την τιµολόγηση των 

δικαιωµάτων. Επειδή δεν είναι δυνατή η τέλεια αντιστάθµιση στις ατελής 

αγορές, αναλύθηκε η µέθοδος αντιστάθµισης µείωσης της µέσης 

διακύµανσης. Χρησιµοποιήθηκαν χαρτοφυλάκια αναπαραγωγής της τιµής του 

δικαιώµατος που αποτελούνται είτε από κάποιο αριθµό µετοχών και ένα 

τραπεζικό λογαριασµό, είτε από κάποιο αριθµό µετοχών, κάποιο αριθµό 

µεριδίων ενός άλλου δικαιώµατος, ίδιας ληκτότητας και διαφορετικής τιµής 

εξάσκησης, και έναν τραπεζικό λογαριασµό. Καταλήξαµε στο συµπέρασµα 

πως όταν εισάγεται το δεύτερο δικαίωµα στο χαρτοφυλάκιο η αντιστάθµιση 

είναι πιο αποτελεσµατική καθώς µειώνεται το µέσο απόλυτο και το µέσο 

ταµειακό σφάλµα αντιστάθµισης.       
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ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

 

1.  

 

Σχήµα 1. Τιµές των δύο µοντέλων όταν φ = 0, r = 0, σ = 15%, ξ = 1,  

Τ – t = 180 µέρες. 

 

2.  

 

Σχήµα 2. Αποτέλεσµα της µεταβολής του σ στο µοντέλο Hull-White όταν 

 φ = 0, r = 0, ξ = 1, Τ – t = 180 µέρες. 
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3.  

 

Σχήµα 3. Αποτέλεσµα της µεταβολής του ξ στο µοντέλο Hull-White όταν  

φ = 0, r = 0, σ = 15%, T – t = 180 µέρες. 

 

4. 

 

Σχήµα 4. Τιµές δικαιωµάτων υπολογισµένες µε το µοντέλο Heston και Black-

Scholes για διάφορες τιµές υποκείµενου τίτλου. 
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5. 

 

Σχήµα 5. ∆ιαφορά των τιµών των δικαιωµάτων µεταξύ του µοντέλου του 

Heston και του B-S για θετική και αρνητική συσχέτιση. Οι παράµετροι που 

χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή των τιµών είναι: κ* = 2, θ* = 0.01,  

ζ = 0.1, T-t = 0.5 χρόνια, r = 0 και Κ = 100. 

 

6. 

 

Σχήµα 6. ∆ιαφορά των τιµών των δικαιωµάτων µεταξύ του µοντέλου του 

Heston και του B-S για διαφορετικές τιµές της µεταβλητότητας της 

µεταβλητότητας (ζ). Οι παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή 

των τιµών είναι: κ* = 2, θ* = 0.01, ρ = - 1, T-t = 0.5 χρόνια, r = 0 και Κ = 100. 
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7. 

 

Σχήµα 7. Η τιµή ενός δικαιώµατος αγοράς υπολογισµένη ως προς την µετοχή 

µε την µέθοδο πεπερασµένων διαφορών για Κ = 30, r = 0, T = 0.5,  

ρ = 0, λ = 0, δS = 3, δV = 0.0125, δt = 0.001, Smax = 90, Vmax = 1 (φ = 0.02, 

ξ = 0.1 για το µοντέλο Hull – White και κ* = 2, θ* = 0.01, ζ = 0.1 για το µοντέλο 

Heston).   
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8. 

 

Σχήµα 8. Η τιµή του δικαιώµατος αγοράς υπολογισµένη µε τη µέθοδο 

πεπερασµένων διαφορών σε τρεις διαστάσεις. Χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο 

Hull – White. Ανάλογο είναι το σχήµα και για το µοντέλο Heston. 

Χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιες παράµετροι µε το προηγούµενο σχήµα.   
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9. 

 

Σχήµα 9. Η τιµή ενός δικαιώµατος αγοράς υπολογισµένη ως προς την 

µεταβλητότητα µε την µέθοδο πεπερασµένων διαφορών και ίδιες 

παραµέτρους µε τα δύο προηγούµενα σχήµατα. 
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ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

1.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Σύγκριση της διαδικασίας Monte Carlo και της θεωρητικής τιμής του μοντέλου HW 
με το υπόδειγμα B-S. 

Παράμετροι δικαιωμάτων: r=0, T=6/12, σ0=10%, ξ=1, α=10, σ*=0.15. 

  Hull - White Monte Carlo 

S/K B-S H-W 
Σχετική 

Διαφορά 

Τιμή Monte 

Carlo 

Σχετική 

Διαφορά 

Τυπικό 

Σφάλμα 

0.8750 0.0361 0.2333 5.4626 0.0568 0.5734 0.0581 

0.8842 0.0523 0.2538 3.8528 0.0774 0.4799 0.0543 

0.8936 0.0746 0.2672 2.5818 0.1017 0.3633 0.0413 

0.9032 0.1049 0.2722 1.5948 0.1351 0.2879 0.0340 

0.9130 0.1455 0.2689 0.8481 0.1785 0.2268 0.0269 

0.9231 0.1990 0.2599 0.3060 0.2343 0.1774 0.0213 

0.9333 0.2681 0.2501 -0.0671 0.3053 0.1387 0.0167 

0.9438 0.3560 0.2478 -0.3039 0.3945 0.1081 0.0132 

0.9545 0.4660 0.2636 -0.4343 0.5053 0.0843 0.0103 

0.9655 0.6011 0.3104 -0.4836 0.6408 0.0660 0.0080 

0.9767 0.7644 0.4012 -0.4751 0.8040 0.0518 0.0063 

0.9882 0.9582 0.5479 -0.4282 0.9978 0.0413 0.0049 

1.0000 1.1846 0.7593 -0.3590 1.2238 0.0331 0.0040 

1.0120 1.4443 1.0392 -0.2805 1.4834 0.0271 0.0033 

1.0244 1.7377 1.3861 -0.2023 1.7765 0.0223 0.0028 

1.0370 2.0639 1.7924 -0.1315 2.1021 0.0185 0.0024 

1.0500 2.4210 2.2461 -0.0722 2.4583 0.0154 0.0020 

1.0633 2.8066 2.7324 -0.0264 2.8424 0.0127 0.0017 

1.0769 3.2173 3.2361 0.0058 3.2511 0.0105 0.0015 

1.0909 3.6497 3.7439 0.0258 3.6808 0.0105 0.0012 

1.1053 4.1001 4.2463 0.0356 4.1278 0.0067 0.0009 

1.1200 4.5648 4.7379 0.0379 4.5887 0.0052 0.0008 

1.1351 5.0405 5.2179 0.0352 5.0606 0.0040 0.0006 
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2.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Εκτίμηση μέσων αποκλίσεων των τιμών HW και B-S για διάφορες τιμές S/K και 
συντελεστή συσχέτισης ρ. 

Παράμετροι Δικαιωμάτων: σ0=15%, r=0, ξ=1, α=10, σ*=0.15 

  S/K 

Τ 
(Μέρες) 

ρ 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 

90 -1.0 -0.0873 -0.0960 -0.0235 0.0566 0.0727 

  (-0.4800) (-0.4469) (-2.0478) (0.9257) (0.7254) 

 -0.5 -0.0421 -0.0485 -0.0174 0.0266 0.0391 

  (-0.5856) (-0.5392) (-1.5935) (1.1295) (0.7746) 

 0.0 0.0024 -0.0082 -0.0152 -0.0085 0.0018 

  (4.3741) (-1.3908) (-0.6290) (-1.3037) (7.0461) 

 0.5 0.0411 0.0261 -0.0173 -0.0495 -0.0389 

  (0.5343) (0.8614) (-1.4211) (-0.5244) (-0.7095) 

 1.0 0.0780 0.0556 -0.0242 -0.0981 -0.0826 

  (0.6072) (0.8757) (-2.2075) (-0.5653) (-0.6849) 

180 -1.0 -0.2130 -0.1798 -0.0683 0.0567 0.1145 

  (-0.3928) (-0.4789) (-1.3827) (1.7952) (0.9062) 

 -0.5 -0.1135 -0.1002 -0.0516 0.0207 0.0539 

  (-0.4606) (-0.5435) (-1.1098) (2.9812) (1.1680) 

 0.0 -0.0253 -0.0366 -0.0454 -0.0280 -0.0163 

  (-0.9044) (-0.7009) (-0.5291) (-0.9756) (-1.7794) 

 0.5 0.0531 0.0152 -0.0475 -0.0905 -0.0982 

  (0.8026) (3.0051) (-1.0213) (-0.5626) (-0.5314) 

 1.0 0.1232 0.0525 -0.0597 -0.1703 -0.1954 

  (0.7952) (1.9452) (-1.8078) (-0.6520) (-0.5695) 

270 -1.0 -0.3161 -0.2561 -0.1226 0.0284 0.1157 

  (-0.3930) (-0.5027) (-1.1320) (5.2338) (1.3172) 

 -0.5 -0.1753 -0.1546 -0.0972 -0.0095 0.0424 

  (-0.4619) (-0.5394) (-0.8966) (-9.7611) (2.2587) 

 0.0 -0.0565 -0.0747 -0.0861 -0.0653 -0.0443 

  (-0.6770) (-0.5481) (-0.4664) (-0.6776) (-1.0593) 

 0.5 0.0445 -0.0099 -0.0861 -0.1371 -0.1518 

  (1.4244) (-6.8410) (-0.8266) (-0.5412) (-0.4977) 

 1.0 0.1370 0.0353 -0.1006 -0.2306 -0.2856 

  (1.0809) (4.3537) (-1.5937) (-0.7115) (-0.5762) 
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3.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Σύγκριση της διαδικασίας Monte Carlo και της θεωρητικής τιμής του μοντέλου 
Heston με το υπόδειγμα B-S. 

Παράμετροι: r=0, T=6/12, V0=0.01, κ*=2, θ*=0.01, ζ=0.1, ρ=-1. 

  Heston Monte Carlo 

S/K B-S Heston 
Διαφορά 

τιμών 

Τιμή Monte 

Carlo 

Διαφορά 

τιμών 

Τυπικό 

Σφάλμα 

0.85 0.0007 0.0091 0.0084 0.0264 0.0257 1.1477 

0.87 0.0036 0.0094 0.0058 0.0554 0.0518 0.8773 

0.89 0.0152 0.0097 -0.0055 0.1197 0.0402 0.6065 

0.91 0.0532 0.0099 -0.0433 0.2539 0.2007 0.4128 

0.93 0.1548 0.0160 -0.1387 0.5064 0.3516 0.2869 

0.95 0.3813 0.2182 -0.1632 0.9073 0.5260 0.2111 

0.97 0.8110 0.7754 -0.0356 1.4882 0.6772 0.1590 

0.99 1.5159 1.6346 0.1187 2.2791 0.7632 0.5577 

1.01 2.5354 2.7957 0.2603 3.3065 0.7711 0.0848 

1.03 3.8607 4.2299 0.3692 4.5608 0.7001 0.0576 

1.05 5.4412 5.8138 0.3726 6.0166 0.5754 0.0384 

1.07 7.2064 7.5195 0.3131 7.6295 0.4231 0.0256 

1.09 9.0880 9.3542 0.2662 9.3614 0.2734 0.0173 

1.11 11.0343 11.2386 0.2043 11.1976 0.1633 0.0118 

1.13 13.0122 13.1355 0.1233 13.1048 0.0926 0.0083 

1.15 15.0040 15.0870 0.0830 15.0538 0.0498 0.0060 

1.17 17.0012 17.0751 0.0739 17.0275 0.0263 0.0046 
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4. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Ροή τιμών μετοχής, λόγων αντιστάθμισης και σφάλματος αντιστάθμισης 
υπολογισμένα με το μοντέλο Hull-White 

Παράμετροι: S0 = 42, K = 40, T = 0.5, r = 0, φ = 2, ξ = 1, ρ = 0 

Hull - White 

S(t) ξ(t) η(t) Call(t) Σφάλμα 

42,0000 0.6247 -20.52 5.7177 0,00 

39.8338 0.5610 -17.58 4.7684 -0,4042 

37.5574 0.4624 -14.10 3.2680 0,2217 

38.2449 0.5033 -15.46 3.7887 -0,2042 

37.9328 0.5018 -15.42 3.6161 0,0154 

37.5875 0.4819 -14.32 3.7917 -0,3502 

40.0983 0.5612 -18.00 4.5041 0,4992 

40.5535 0.5753 -18.68 4.6486 0,1100 

40.8534 0.5900 -19.64 4.4648 0,3581 

43.4426 0.6728 -22.46 6.7676 -0,7764 

41.7846 0.6140 -19.80 5.8575 -0,2048 

43.2075 0.6525 -21.10 7.0924 -0,3630 

45.1574 0.7119 -24.10 8.0497 0,3155 

44.5301 0.7095 -24.20 7.3958 0,2051 

44.9640 0.7217 -24.90 7.5494 0,1525 

42.3285 0.6344 -20.88 5.9715 -0,3230 

39.6947 0.5438 -17.34 4.2458 0,0565 

39.8626 0.5619 -17.98 4.4187 -0,0814 

41.4767 0.6059 -20.38 4.7496 0,5761 

47.2899 0.8031 -29.26 8.7194 -0,4464 

45.6588 0.7640 -27.68 7.2041 0,2044 

46.0233 0.7947 -29.42 7.1540 0,3278 

45.8067 0.7932 -29.36 6.9736 0,0089 

41.7993 0.6205 -21.88 4.0578 -0,2626 

40.8791 0.5860 -20.56 3.3965 0,0889 

37.4151 0.3763 -12.66 1.4181   -0,0528 

38.8323 0.4676 -16.10 2.0595 -0,1069 

37.1306 0.3523 -11.78 1.3021 -0,0398 

37.2715 0.3503 -11.86 1.1953 0,1554 

36.2190 0.2634 -8.78 0.7618 0,0657 

36.7351 0.2808 -9.56 0.7562 0,1398 

35.5897 0.1512 -5.10 0.2804 0,1531 

36.3648 0.1637 -5.66 0.2938   0,1045 

37.5792 0.2183 -7.84 0.3626 0,1291 

40.4876 0.5906 -22.60 1.2308 -0,2323 

40.1227 0.5409 -21.00 0.7020 0,3944 

36.8268 0 0 0 -1,0803 
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5. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Ροή τιμών μετοχής, λόγων αντιστάθμισης μοναδικού μέσου και σφάλματος 
αντιστάθμισης υπολογισμένα με το μοντέλο Heston. 

Παράμετροι: S0 = 105, K = 100, T = 0.5, r = 0, κ* = 2, θ* = 0.01, ζ = 0.1, ρ = -1 

Heston 

S(t) XS(t) X0(t) Call(t) Σφάλμα 

105.0000 0.7691 -74.9450 5.8138  

104.9755 0.7697 -75.0266 5.7777 0.0173 

103.4394 0.6940 -67.2501 4.5321 0.0632 

103.5918 0.7045 -68.3479 4.6320 0.0058 

106.4656 0.8231 -80.6435 6.9927 -0.3361 

105.5639 0.7991 -78.1502 6.2011 0.0494 

106.2663 0.8234 -80.7084 6.7876 -0.0252 

106.6089 0.8359 -82.0436 7.0723 -0.0026 

105.1042 0.7896 -77.2311 5.7589 0.0555 

104.7428 0.7766 -75.9109 5.4372 0.0365 

105.9088 0.8253 -81.0045 6.4068 -0.0641 

106.5300 0.8482 -83.4271 6.9347 -0.0152 

107.0588 0.8668 -85.4109 7.3927 -0.0095 

107.0699 0.8716 -85.9323 7.3856 0.0167 

105.1234 0.8104 -79.5432 5.6460 0.0432 

107.0262 0.8799 -86.8610 7.3105 -0.1226 

106.2924 0.8637 -85.1790 6.6268 0.0380 

106.8628 0.8860 -87.5550 7.1241 -0.0046 

107.7035 0.9122 -90.3573 7.8859 -0.0169 

109.6080 0.9516 -94.6125 9.6953 -0.0722 

110.4151 0.9666 -96.2492 10.4739 -0.0105 

109.6157 0.9601 -95.5678 9.6796 0.0216 

107.9235 0.9406 -93.4797 8.0305 0.0243 

108.4944 0.9559 -95.1404 8.5658 0.0017 

107.4986 0.9461 -94.1113 7.5943 0.0197 

106.8099 0.9380 -93.2701 6.9198 0.0230 

107.0973 0.9527 -94.8509 7.1775 0.0118 

106.7554 0.9527 -94.8761 6.8304 0.0214 

106.0530 0.9426 -93.8314 6.1308 0.0304 

104.4835 0.8984 -89.2478 4.6154 0.0360 

105.1509 0.9383 -93.4558 5.2086 0.0063 

103.4541 0.8882 -88.2815 3.6061 0.0104 

101.8255 0.7653 -75.7715 2.1569 0.0026 

100.6939 0.6051 -59.7413 1.1861 0.1049 

102.4491 0.9213 -91.8178 2.5731 -0.3250 

103.5853 1.0434 -104.3589 3.7254 -0.1054 

102.6033 1.0711 -107.1131 2.7885 -0.0877 
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6. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Ροή τιμών μετοχής, λόγων αντιστάθμισης Δέλτα ουδετερότητας και σφάλματος 
αντιστάθμισης υπολογισμένα με το μοντέλο Heston. 
Παράμετροι: S0 = 105, K = 100, 3« = 110,  T = 0.5, r = 0,  

κ* = 2, θ* = 0.01, ζ = 0.1, ρ = -1 

Heston 

S(t) Vcall (t) 4«call (t) ΧC (t) XS(t) X0(t) Σφάλμα 

105.0000 5.8138 0.3455 0.6616 0.6884 -66.7  

107.2866 7.6374 0.7768 0.3135 0.7941 -77.8 0.0359 

104.7818 5.6229 0.3152 0.7372 0.6762 -65.5 -0.1191 

105.8580 6.4359 0.4594 0.4991 0.7376 -71.9 0.0209 

106.2337 6.7283 0.5254 0.4449 0.7554 -73.8 0.0177 

104.6956 5.5049 0.2878 0.7923 0.6759 -65.5 -0.0442 

104.1449 5.0755 0.2217 0.9977 0.6460 -62.4 0.0048 

104.5764 5.3679 0.2518 0.8542 0.6764 -65.6 0.0163 

109.1706 9.2528 1.3016 0.2248 0.8445 -83.2 0.1192 

111.9869 11.9452 2.7836 0.7100 0.4262 -37.8 0.0191 

110.9104 10.8986 2.1307 0.3753 0.7245 -70.3 0.1243 

113.6912 13.6991 3.9852 0.4532 0.5722 -52.9 -0.0899 

114.1734 14.2206 4.3532 0.7537 0.2435 -16,8 0.1814 

114.1313 14.1808 4.3165 0.3642 0.7101 -68.5 0.0100 

114.6115 14.6971 4.6962 0.7817 0.2765 -20.7 -0.1011 

114.4772 14.5534 4.5890 0.4655 0.5735 -53.2 0.0228 

114.3894 14.4592 4.5214 0.2476 0.7759 -75.4 0.0123 

115.4740 15.6043 5.4264 -0.5326 1.5131 -156.2 -0.0795 

116.3655 16.5365 6.2166 -0.8694 1.8475 -193.0 -0.0041 

117.1443 17.3115 6.9650 -0.9267 1.9093 -199.9 0.0131 

117.4603 17.6061 7.2920 -0.9188 1.9043 -199.4 0.0057   

116.8962 17.0149 6.7780 -0.8632 1.8478 -193.1 -0.0106 

117.3225 17.4250 7.2064 -0.8772 1.8652 -195.1 0.0077 

118.2619 18.2853 8.2064 -0.8169 1.8113 -189.2 0.0147 

118.4931  18.4838 8.4700 -0.7700 1.7660 -184.3 0.0050 

118.9955 18.9143 9.0440 -0.5832 1.5812 -164.0 0.0148 

119.3221  19.1917 9.4247 0.1613 0.8311 -81.5 0.0170   

119.1862 19.0823 9.2653 0.1145 0.8800 -86.9 -0.0292 

119.3378 19.2196 9.4335 0.1265 0.8713 -85.9 0.0154 

118.9116 18.8570 8.9430 -0.3532 1.3512 -138.7 -0.0180 

119.4779 19.3541 9.5803 -2.0101 3.0203 -322.2 0.0429 

118.7902 18.7674 8.7877 -0.5130 1.5108 -156.2 0.1029 

118.0247 18.0982 7.9310 -0.8401 1.8336 -191.7 -0.0478 

117.3607 17.5009 7.2117 -0.9567 1.9465 -204.0 -0.0159 

114.7440 14.6986 4.8116 -0.7648 1.7741 -185.2 0.0052 

116.3327 16.5260 6.1695 -1.2114 2.1964 -231.5 -0.0474 

116.6546 16.9739 6.3604 0,0000 0,0000 0,00 0.0279 
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7.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Σύγκριση Μεθόδων Αποτίμησης 

Παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν: 
S0 = 35, K = 30, r = 0, T = 0.5, V0 = 0.0225 (σ = 0.15), ρ = 0. 

 Hull - White Heston 

 φ = 0, ξ = 0.1 κ* = 2, θ* = 0.01, ζ = 0.1 

 
Τιμή 

Χρόνος 

(σε δευτερόλεπτα) 
Τιμή 

Χρόνος 

(σε δευτερόλεπτα) 

Λύση κλειστής 
μορφής 

5.2986 0.04 5.0405 0.06 

Monte Carlo 5.1119 8.62 5.0982 1.25 

Πεπερασμένες 
Διαφορές 

5.1367 0.41 5.0952 0.39 
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ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

1. Υπολογισµός θεωρητικής τιµής Ευρωπαϊκού δικαιώµατος αγοράς για το 

µοντέλο Hull & White.  

 

function c=HullWhite(xi) 
S0=35; 

r=0; 
K=30; 

T=6/12; 
sigma=0.15; 

k=xi^2*T; 
d1=(log(S0./K)+(r+1/2*sigma^2)*T)/(sigma*sqrt(T)); 

d2=d1-sigma*sqrt(T); 

BSP=S0*normcdf(d1)-K.*exp(-r*T).*normcdf(d2); 

Term2=(S0*sqrt(T)*(1/sqrt(2*pi)).*exp(-0.5.*(d1.^2)).*(d1.*d2-

1))./(8*sigma^3).*(2*sigma^4)*(exp((k)-k-1)/(k^2)-(sigma^4)); 

Term3a=(S0*sqrt(T)*(1/sqrt(2*pi)).*exp(-0.5.*(d1.^2)).*((d1.*d2-1).*(d1.*d2-3)-

(d1.^2+d2.^2)))/(48*(sigma^5)); 

Term3b=(sigma^6)*(exp(3*k)-

(9+18*k)*exp(k)+(8+24*k+18*(k^2)+6*(k^3)))/(3*(k^3)); 

HWP=BSP+Term2+Term3a*Term3b; 

c=HWP; 

 

2. Υπολογισµός της τιµής Ευρωπαϊκού δικαιώµατος αγοράς µε τη µέθοδο 

προσοµοίωσης Monte Carlo για το µοντέλο Hull & White.  

 

function[Price,CI]=HullWhiteMCAV(S0,V0,sigmamean,K,r,a,T,xi,NRepl,NSteps) 

VPaths=zeros(NRepl,1+NSteps); 

VPaths(:,1)=V0; 

VPaths1=zeros(NRepl,1+NSteps); 

VPaths1(:,1)=V0; 

dt=T/NSteps; 

Vus=randn(NRepl,1+NSteps); 

for i=1:NRepl 

    for j=1:NSteps 

        fi=a*(sigmamean-sqrt(VPaths(i,j))); 

        fi1=a*(sigmamean-sqrt(VPaths1(i,j))); 

        VPaths(i,j+1)=VPaths(i,j)*exp((fi-0.5*xi^2)*dt+xi*Vus(i,j+1)*sqrt(dt)); 
        VPaths1(i,j+1)=VPaths1(i,j)*exp((fi1-0.5*xi^2)*dt+xi*(-Vus(i,j+1))*sqrt(dt)); 

    end 
    Vmean(i)=mean(VPaths(i,:)); 

    p1(i)=blsprice(S0,K,r,T,sqrt(Vmean(i))); 
    Vmean1(i)=mean(VPaths1(i,:)); 

    p2(i)=blsprice(S0,K,r,T,sqrt(Vmean1(i))); 
    y(i)=(p1(i)+p2(i))/2; 

end 

[Price,VarPrice,CI]=normfit(y); 
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3. Εκτίµηση των µέσων αποκλίσεων της τιµής του µοντέλου Hull – White και 
του µοντέλου Heston για µη µηδενικά φ και ρ.  
 

function[estimation1,estimation2,CI1,CI2]=HullWhiteMCAV1(S0,V0,rho,sigmamea
n,K,r,a,T,xi,NRepl,NSteps) 

SPaths=zeros(NRepl,1+NSteps); 

SPaths(:,1)=S0; 

SPaths1=zeros(NRepl,1+NSteps); 

SPaths1(:,1)=S0; 

SPaths2=zeros(NRepl,1+NSteps); 

SPaths2(:,1)=S0; 

SPaths3=zeros(NRepl,1+NSteps); 

SPaths3(:,1)=S0; 

SPaths4=zeros(NRepl,1+NSteps); 

SPaths4(:,1)=S0; 

SPaths5=zeros(NRepl,1+NSteps); 

SPaths5(:,1)=S0; 

VPaths=zeros(NRepl,1+NSteps); 
VPaths(:,1)=V0; 

VPaths1=zeros(NRepl,1+NSteps); 
VPaths1(:,1)=V0; 

VPaths2=zeros(NRepl,1+NSteps); 
VPaths2(:,1)=V0; 

VPaths3=zeros(NRepl,1+NSteps); 
VPaths3(:,1)=V0; 

dt=T/NSteps; 

Vus=randn(NRepl,1+NSteps); 

Vvs=randn(NRepl,1+NSteps); 

nudt=(r-0.5*V0)*dt; 

sidt=sqrt(V0)*sqrt(dt); 

for i=1:NRepl 

    for j=1:NSteps 

        fi=a*(sigmamean-sqrt(VPaths(i,j))); 

        fi1=a*(sigmamean-sqrt(VPaths1(i,j))); 

        fi2=a*(sigmamean-sqrt(VPaths2(i,j))); 

        fi3=a*(sigmamean-sqrt(VPaths3(i,j))); 

        SPaths(i,j+1)=SPaths(i,j)*exp((r-

VPaths(i,j)/2)*dt+sqrt(VPaths(i,j)*dt)*Vus(i,j+1)); 
        VPaths(i,j+1)=VPaths(i,j)*exp((fi-

0.5*xi^2)*dt+rho*Vus(i,j+1)*xi*sqrt(dt)+sqrt(1-rho^2)*Vvs(i,j+1)*xi*sqrt(dt)); 
        SPaths1(i,j+1)=SPaths1(i,j)*exp((r-VPaths1(i,j)/2)*dt+sqrt(VPaths1(i,j)*dt)*(-

Vus(i,j+1))); 
        VPaths1(i,j+1)=VPaths1(i,j)*exp((fi1-0.5*xi^2)*dt+rho*(-

Vus(i,j+1))*xi*sqrt(dt)+sqrt(1-rho^2)*Vvs(i,j+1)*xi*sqrt(dt)); 
        SPaths2(i,j+1)=SPaths2(i,j)*exp((r-

VPaths2(i,j)/2)*dt+sqrt(VPaths2(i,j)*dt)*Vus(i,j+1)); 

        VPaths2(i,j+1)=VPaths2(i,j)*exp((fi2-
0.5*xi^2)*dt+rho*Vus(i,j+1)*xi*sqrt(dt)+sqrt(1-rho^2)*(-Vvs(i,j+1))*xi*sqrt(dt)); 

        SPaths3(i,j+1)=SPaths3(i,j)*exp((r-VPaths3(i,j)/2)*dt+sqrt(VPaths3(i,j)*dt)*(-
Vus(i,j+1))); 
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        VPaths3(i,j+1)=VPaths3(i,j)*exp((fi3-0.5*xi^2)*dt+rho*(-

Vus(i,j+1))*xi*sqrt(dt)+sqrt(1-rho^2)*(-Vvs(i,j+1))*xi*sqrt(dt)); 

        SPaths4(i,j+1)=SPaths4(i,j)*exp(nudt+sidt*Vus(i,j+1)); 

        SPaths5(i,j+1)=SPaths5(i,j)*exp(nudt+sidt*(-Vus(i,j+1))); 

    end 

    p1(i)=exp(-r*T)*max(0,SPaths(i,1+NSteps)-K); 

    p2(i)=exp(-r*T)*max(0,SPaths1(i,1+NSteps)-K); 
    p3(i)=exp(-r*T)*max(0,SPaths2(i,1+NSteps)-K); 

    p4(i)=exp(-r*T)*max(0,SPaths3(i,1+NSteps)-K); 
    q1(i)=exp(-r*T)*max(0,SPaths4(i,1+NSteps)-K); 

    q2(i)=exp(-r*T)*max(0,SPaths5(i,1+NSteps)-K); 
    pricingbias1(i)=(p1(i)+p3(i)-2*q1(i))/2; 

    pricingbias2(i)=(p2(i)+p4(i)-2*q2(i))/2; 
end 

[estimation1,VarPrice1,CI1]=normfit(pricingbias1); 

[estimation2,VarPrice2,CI2]=normfit(pricingbias2); 

 

 

4. Υπολογισµός της θεωρητικής τιµής του µοντέλου του Heston 
 
 function c=Hestonnew(x) 

global kappa theta zeta rho 
kappa=x(1); % τιµή αναστροφής του µέσου ουδέτερου κινδύνου 

theta=x(2); % µακροπρόθεσµη µέση διακύµανση ουδέτερου κινδύνου 
zeta=x(3);  % µεταβλητότητα της µεταβλητότητας 

rho=x(4);   % συσχέτιση µεταξύ S και V 

global S0 r q K T 

global u1 u2 a b1 b2 

S0=105; 

r=0; 

q=0; 

K=100; 

T=0.5; 

x0=log(S0); 

v0=0.0225; 

u1=0.5; 

u2=-0.5; 

a=kappa*theta; 
b1=kappa-rho*zeta; 

b2=kappa; 
k=6; 

N=2^k; 
Iodd=1:2:(N-1); 

Ieven=2:2:(N-2); 
a=0.0000001; 

b=100; 

dphi=(b-a)/N; 
phi_odd=a+Iodd*dphi; 

phi_even=a+Ieven*dphi; 
odd_sum1=0; 
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odd_sum2=0; 

even_sum1=0; 

even_sum2=0; 

for i=1:length(phi_odd) 

    odd_sum1=odd_sum1+P1_integrand(phi_odd(i),x0,v0,T); 

    odd_sum2=odd_sum2+P2_integrand(phi_odd(i),x0,v0,T); 

end 
for i=1:length(phi_even) 

    even_sum1=even_sum1+P1_integrand(phi_even(i),x0,v0,T); 
    even_sum2=even_sum2+P2_integrand(phi_even(i),x0,v0,T); 

end 
sum1=(P1_integrand(a,x0,v0,T)+4*odd_sum1+2*even_sum1+P1_integrand(b,x0,v0,

T))*dphi/3; 
sum2=(P2_integrand(a,x0,v0,T)+4*odd_sum2+2*even_sum2+P2_integrand(b,x0,v0,

T))*dphi/3; 

P1=0.5+sum1./pi; 

P2=0.5+sum2./pi; 

HP=S0*exp(-q.*T).*P1-exp(-r.*T).*K.*P2; 

c=HP; 

 

Υπολογισµός C1 και C2 για την εύρεση της θεωρητικής τιµής του µοντέλου 
Heston. 
 
function c=C1(t,phi) 

global kappa theta zeta lamda rho 

global S0 r q K T 

global u1 u2 a b1 b2 
global d1 g1 

c=r.*phi.*i.*t+a/(zeta^2).*((b1-rho*zeta*phi*i+d1).*t-2.*log((1-g1.*exp(d1.*r))./(1-
g1))); 

 
function c=C2(t,phi) 

global kappa theta zeta lamda rho 
global S0 r q K T 

global u1 u2 a b1 b2 

global d2 g2 

c=r.*phi.*i.*t+a/(zeta^2).*((b2-rho*zeta*phi*i+d2).*t-2.*log((1-g2.*exp(d2.*r))./(1-

g2))); 

 

Υπολογισµός D1 και D2 για την εύρεση της θεωρητικής τιµής του µοντέλου 
Heston. 
 
function c=D1(t,phi) 

global kappa theta zeta lamda rho 

global S0 r q K T 

global u1 u2 a b1 b2 

global d1 g1 
c=(b1-rho*zeta*phi*i+d1)./(zeta*zeta).*((1-exp(d1.*t))./(1-g1.*exp(d1.*t))); 

 
function c=D2(t,phi) 
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global kappa theta zeta lamda rho 

global S0 r q K T 

global u1 u2 a b1 b2 

global d2 g2 

c=(b2-rho*zeta*phi*i+d2)./(zeta*zeta).*((1-exp(d2.*t))./(1-g2.*exp(d2.*t))); 

 

Υπολογισµός f1 και f2 για την εύρεση της θεωρητικής τιµής του µοντέλου 
Heston. 
 
function c=f1(phi,x,v,t) 

global kappa theta zeta lamda rho 
global S0 r q K T 

global u1 u2 a b1 b2 
global d1 g1 

d1=sqrt((rho*zeta*phi*i-b1)^2-zeta*zeta*(2*u1*phi*i-phi*phi)); 

g1=(b1-rho*zeta*phi*i+d1)/(b1-rho*zeta*phi*i-d1); 

c=exp(C1(t,phi)+D1(t,phi).*v+i.*x.*phi); 

 

function c=f2(phi,x,v,t) 

global kappa theta zeta lamda rho 

global S0 r q K T 

global u1 u2 a b1 b2 

global d2 g2 

d2=sqrt((rho*zeta*phi*i-b2)^2-zeta*zeta*(2*u2*phi*i-phi*phi)); 

g2=(b2-rho*zeta*phi*i+d2)/(b2-rho*zeta*phi*i-d2); 

c=exp(C2(t,phi)+D2(t,phi).*v+i.*x.*phi); 

 

Υπολογισµός P1 - ολοκληρώµατος και P2 – ολοκληρώµατος για την εύρεση 
της θεωρητικής τιµής του µοντέλου Heston. 
 
function c=P1_integrand(phi,x,v,t) 
global kappa theta zeta lamda rho 

global S0 r q K T 
global mu1 mu2 a b1 b2 

global d1 g1 

global x0 v0 

c=real(exp(-i*phi.*log(K)).*f1(phi,x,v,t)/(i*phi)); 

 

function c=P2_integrand(phi,x,v,t) 

global kappa theta zeta lamda rho 

global S0 r q K T 

global u1 u2 a b1 b2 

global d2 g2 

global x0 v0 

c=real(exp(-i*phi.*log(K)).*f2(phi,x,v,t)/(i*phi)); 

 

 
5. Υπολογισµός της τιµής ενός Ευρωπαϊκού δικαιώµατος αγοράς για το 
µοντέλο Heston µε τη µέθοδο Monte Carlo. 
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function[Price,CI]=HestonMCAV1(S0,V0,K,r,T,kappa,theta,zeta,rho,NRepl,NSteps) 

SPaths=zeros(NRepl,1+NSteps); 

SPaths(:,1)=S0; 

SPaths1=zeros(NRepl,1+NSteps); 

SPaths1(:,1)=S0; 

VPaths=zeros(NRepl,1+NSteps); 

VPaths(:,1)=V0; 
VPaths1=zeros(NRepl,1+NSteps); 

VPaths1(:,1)=V0; 
Payoff1=zeros(NRepl,1); 

Payoff2=zeros(NRepl,1); 
dt=T/NSteps; 

Vus=randn(NRepl,1+NSteps); 
Vvs=randn(NRepl,1+NSteps); 

for i=1:NRepl 

    for j=1:NSteps 

SPaths(i,j+1)=SPaths(i,j)*exp((r-

VPaths(i,j)/2)*dt+sqrt(VPaths(i,j)*dt)*Vus(i,j+1)); 

VPaths(i,j+1)=VPaths(i,j)+kappa*(theta-

VPaths(i,j))*dt+rho*Vus(i,j+1)*zeta*sqrt(VPaths(i,j)*dt)+sqrt(1-

rho^2)*Vvs(i,j+1)*zeta*sqrt(VPaths(i,j)*dt); 

SPaths1(i,j+1)=SPaths1(i,j)*exp((r-VPaths1(i,j)/2)*dt+sqrt(VPaths1(i,j)*dt)*(-

Vus(i,j+1))); 

VPaths1(i,j+1)=VPaths1(i,j)+kappa*(theta-VPaths1(i,j))*dt+rho*(-

Vus(i,j+1))*zeta*sqrt(VPaths1(i,j)*dt)+sqrt(1-rho^2)*(-

Vvs(i,j+1))*zeta*sqrt(VPaths1(i,j)*dt); 

    end 
    Payoff1(i)=max(0,SPaths(i,1+NSteps)-K); 

    Payoff2(i)=max(0,SPaths1(i,1+NSteps)-K); 
end 

DiscPayoff=exp(-r*T)*0.5*(Payoff1+Payoff2); 
[Price,VarPrice,CI]=normfit(DiscPayoff); 

 
 

6. Υπολογισµός της τιµής ενός Ευρωπαϊκού δικαιώµατος αγοράς για το 
µοντέλο Hull - White µε τη µέθοδο Πεπερασµένων ∆ιαφορών. 
 
function [price,u]=EuCallHWImpl(phi,xi,rho,dS,dV) 
r=0; 

smax=90; 
vmax=1; 

dt=0.001; 
T=0.5; 

K=30; 
M=round(smax/dS); 

N=round(vmax/dV); 

dS=smax/M; 
dV=vmax/N; 

u=zeros(M+1,N+1,T/dt+1); 
vetS=linspace(0,smax,M+1); 
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vetV=linspace(0,vmax,N+1); 

for i=1:M+1 

    for j=1:N+1 

        for t=T/dt+1 

            if (i-1)*dS<K 

                u(i,j,t)=0; 

            else 
                u(i,j,t)=(i-1)*dS-K; 

            end 
        end 

    end 
end 

for t=T/dt:-1:1 
    for i=2:M 

        u(i,1,t)=r*(i-1)*dt*u(i+1,1,t+1)+(1-r*(i-1)*dt-r*dt)*u(i,1,t+1); 

    end 

    for i=2:M 

        for j=2:N 

            u(i,j,t)=(1-(j-1)*dV*(i-1)^2*dt-xi^2*dt*(j-1)^2)*u(i,j,t+1)+(1/2*(j-1)*dV*(i-

1)^2*dt-1/2*r*(i-1)*dt)*u(i-1,j,t+1)+(1/2*r*(i-1)*dt+1/2*(j-1)*dV*(i-

1)^2*dt)*u(i+1,j,t+1)+(1/2*xi^2*dt*(j-1)^2-1/2*phi*(i-1)*dt)*u(i,j-

1,t+1)+(1/2*phi*(j-1)*dt+1/2*xi^2*dt*(j-1)^2)*u(i,j+1,t+1)+(i-1)*rho*xi*dt*(j-

1)*sqrt((j-1)*dV)/4*(u(i+1,j+1,t+1)+u(i-1,j-1,t+1)-u(i-1,j+1,t+1)-u(i+1,j-1,t+1)); 

        end 

    end 

    for j=1:N 

        u(M+1,j,t)=u(M,j,t)+dS; 
    end 

    for i=2:M+1 
        u(i,N+1,t)=u(i,N,t); 

    end 
end 

i=1:M+1; 
j=1:N+1; 

%plot((i-1)*dS,u(:,7,1)) % Η τιµή του δικαιώµατος; 

%mesh(u(:,:,1)); % Η τιµή του δικαιώµατος 3D; 

plot((j-1)*dV,u(10,:,1)); % Η τιµή του δικαιώµατος έναντι της µεταβλητότητας; 

price=interp2(vetV,vetS,u(:,:,1),0.0225,35); 

 

 

7. Υπολογισµός της τιµής ενός Ευρωπαϊκού δικαιώµατος αγοράς για το 
µοντέλο Heston µε τη µέθοδο Πεπερασµένων ∆ιαφορών. 
 
function [price,C]=EuCallHestonImpl(kappa,theta,zeta,rho,dS,dV) 

r=0; 

lamda=0; 

smax=90; 
vmax=1; 

dt=0.001; 
T=0.5; 
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K=30; 

M=round(smax/dS); 

N=round(vmax/dV); 

dS=smax/M; 

dV=vmax/N; 

C=zeros(M+1,N+1,T/dt+1); 

vetS=linspace(0,smax,M+1); 
vetV=linspace(0,vmax,N+1); 

for i=1:M+1 
    for j=1:N+1 

        for t=T/dt+1 
            if (i-1)*dS<K 

                C(i,j,t)=0; 
            else 

                C(i,j,t)=(i-1)*dS-K; 

            end 

        end 

    end 

end 

for t=T/dt:-1:1 

    for i=2:M 

        C(i,1,t)=r*(i-1)*dt*C(i+1,1,t+1)+(1-kappa*theta*dt/dV-r*(i-1)*dt-

r*dt)*C(i,1,t+1)+kappa*theta*dt/dV*C(i,2,t+1); 

    end 

    for i=2:M 

        for j=2:N 

            C(i,j,t)=(1-dt*(j-1)*dV*(i-1)^2-dt*zeta^2*(j-1)/dV-dt*r)*C(i,j,t+1)+(dt*(j-
1)*dV*(i-1)^2/2-dt*r*(i-1)/2)*C(i-1,j,t+1)+(dt*r*(i-1)/2+dt*(j-1)*dV*(i-

1)^2/2)*C(i+1,j,t+1)+(dt*zeta^2*(j-1)/(2*dV)-dt*(kappa*(theta-(j-1)*dV)-
lamda)/(2*dV))*C(i,j-1,t+1)+(dt*zeta^2*(j-1)/(2*dV)+dt*(kappa*(theta-(j-1)*dV)-

lamda)/(2*dV))*C(i,j+1,t+1)+(dt*rho*zeta*(i-1)*(j-1)/4)*(C(i+1,j+1,t+1)+C(i-1,j-
1,t+1)-C(i-1,j+1,t+1)-C(i+1,j-1,t+1)); 

        end 
    end 

    for j=1:N 

        C(M+1,j,t)=C(M,j,t)+dS; 

    end 

    for i=2:M+1 

        C(i,N+1,t)=C(i,N,t); 

    end 

     

end 

i=1:M+1; 

j=1:N+1; 

%plot((i-1)*dS,C(:,33,1)) % Η τιµή του δικαιώµατος; 

%mesh(C(:,:,1));% Η τιµή του δικαιώµατος 3D; 

%plot((j-1)*dV,C(10,:,1));% Η τιµή του δικαιώµατος έναντι της µεταβλητότητας;  
price=interp2(vetV,vetS,C(:,:,1),0.0225,35); 
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8. Προσοµοίωση µονοπατιών της τιµής της µετοχής και της µεταβλητότητας 
θεωρώντας ρ = 0 (σύµφωνα µε το µοντέλο Hull – White). 
 
function [SPaths,VPaths]=HWSPaths(S0,V0,r,fi,T,xi,NRepl,NSteps) 

SPaths=zeros(NRepl,1+NSteps); 

SPaths(:,1)=S0; 

VPaths=zeros(NRepl,1+NSteps); 
VPaths(:,1)=V0; 

dt=T/NSteps; 
Vus=randn(NRepl,1+NSteps); 

Vvs=randn(NRepl,1+NSteps); 
for i=1:NRepl 

    for j=1:NSteps 
SPaths(i,j+1)=SPaths(i,j)*exp((r- 

VPaths(i,j)/2)*dt+sqrt(VPaths(i,j)*dt)*Vus(i,j+1)); 

VPaths(i,j+1)=VPaths(i,j)*exp((fi-0.5*xi^2)*dt+xi*Vvs(i,j+1)*sqrt(dt));        

    end 

end 

 

 

9. Υπολογισµός της τιµής του ψηφιακού δικαιώµατος για την αντιστάθµιση 
κινδύνου σύµφωνα µε το µοντέλο Hull – White.  
 
function[Price,CI]=HWMCAVdigit(S0,V0,K,r,fi,T,xi,NRepl,NSteps) 

SPaths=zeros(NRepl,1+NSteps); 

SPaths(:,1)=S0; 

SPaths1=zeros(NRepl,1+NSteps); 
SPaths1(:,1)=S0; 

VPaths=zeros(NRepl,1+NSteps); 
VPaths(:,1)=V0; 

VPaths1=zeros(NRepl,1+NSteps); 
VPaths1(:,1)=V0; 

Payoff1=zeros(NRepl,1); 
Payoff2=zeros(NRepl,1); 

dt=T/NSteps; 

Vus=randn(NRepl,1+NSteps); 

Vvs=randn(NRepl,1+NSteps); 

for i=1:NRepl 

    for j=1:NSteps 

        SPaths(i,j+1)=SPaths(i,j)*exp((r-

VPaths(i,j)/2)*dt+sqrt(VPaths(i,j)*dt)*Vus(i,j+1)); 

        VPaths(i,j+1)=VPaths(i,j)*exp((fi-0.5*xi^2)*dt+xi*Vvs(i,j+1)*sqrt(dt)); 

        SPaths1(i,j+1)=SPaths1(i,j)*exp((r-VPaths1(i,j)/2)*dt+sqrt(VPaths1(i,j)*dt)*(-

Vus(i,j+1))); 

        VPaths1(i,j+1)=VPaths1(i,j)*exp((fi-0.5*xi^2)*dt+xi*(-Vvs(i,j+1))*sqrt(dt)); 

    end 

    if SPaths(i,1+NSteps)>K 
        Payoff1(i)=1; 

    else 
        Payoff1(i)=0; 
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    end 

    if SPaths1(i,1+NSteps)>K 

        Payoff2(i)=1; 

    else 

        Payoff2(i)=0; 

    end 

end 
DiscPayoff=exp(-r*T)*0.5*(Payoff1+Payoff2); 

[Price,VarPrice,CI]=normfit(DiscPayoff); 
 

 

10. Υπολογισµός της πρώτης παραγώγου των f1 και f2. 
 
function c=f1hedge(phi,x,v,t) 

global kappa theta zeta lamda rho 

global S0 r q K T 

global u1 u2 a b1 b2 

global d1 g1 

d1=sqrt((rho*zeta*phi*i-b1)^2-zeta*zeta*(2*u1*phi*i-phi*phi)); 

g1=(b1-rho*zeta*phi*i+d1)/(b1-rho*zeta*phi*i-d1); 

c=exp(C1(t,phi)+D1(t,phi).*v+i.*x.*phi).*D1(t,phi); 

 

function c=f2hedge(phi,x,v,t) 

global kappa theta zeta lamda rho 

global S0 r q K T 

global u1 u2 a b1 b2 

global d2 g2 
d2=sqrt((rho*zeta*phi*i-b2)^2-zeta*zeta*(2*u2*phi*i-phi*phi)); 

g2=(b2-rho*zeta*phi*i+d2)/(b2-rho*zeta*phi*i-d2); 
c=exp(C2(t,phi)+D2(t,phi).*v+i.*x.*phi).*D2(t,phi); 

 
 

11. Υπολογισµός της µερικής παραγώγου της τιµής του δικαιώµατος αγοράς 
ως προς v, ∆v, σύµφωνα µε το µοντέλο Heston για την αντιστάθµιση 
κινδύνου. 
 
function Deltav=Hestonnew1(x) 

global kappa theta zeta rho 

kappa=x(1);  

theta=x(2);  

zeta=x(3);   

rho=x(4);    

global S0 r q K T 

global u1 u2 a b1 b2 

S0=119.827; 

r=0; 

q=0; 
K=100; 

T=0.5; 
x0=log(S0); 



104 

 

v0=0.0099; 

u1=0.5; 

u2=-0.5; 

a=kappa*theta; 

b1=kappa-rho*zeta; 

b2=kappa; 

k=6; 
N=2^k; 

Iodd=1:2:(N-1); 
Ieven=2:2:(N-2); 

a=0.0000001; 
b=100; 

dphi=(b-a)/N; 
phi_odd=a+Iodd*dphi; 

phi_even=a+Ieven*dphi; 

odd_sum1=0; 

odd_sum2=0; 

even_sum1=0; 

even_sum2=0; 

for i=1:length(phi_odd) 

    odd_sum1=odd_sum1+P1_integrandnew(phi_odd(i),x0,v0,T); 

    odd_sum2=odd_sum2+P2_integrandnew(phi_odd(i),x0,v0,T); 

end 

for i=1:length(phi_even) 

    even_sum1=even_sum1+P1_integrandnew(phi_even(i),x0,v0,T); 

    even_sum2=even_sum2+P2_integrandnew(phi_even(i),x0,v0,T); 

end 
sum1=(P1_integrandnew(a,x0,v0,T)+4*odd_sum1+2*even_sum1+P1_integrandnew(

b,x0,v0,T))*dphi/3; 
sum2=(P2_integrandnew(a,x0,v0,T)+4*odd_sum2+2*even_sum2+P2_integrandnew(

b,x0,v0,T))*dphi/3; 
P1der=sum1./pi; 

P2der=sum2./pi; 
HD=S0*exp(-q.*T).*P1der-exp(-r.*T).*K.*P2der; 

Deltav=HD; 

 
 
12. Προσοµοίωση µονοπατιών της τιµής της µετοχής και της µεταβλητότητας 
σύµφωνα µε το µοντέλο του Heston. 
 
function 

[SPaths,VPaths]=HestonSPaths(S0,V0,r,T,kappa,theta,zeta,rho,NRepl,NSteps) 

SPaths=zeros(NRepl,1+NSteps); 

SPaths(:,1)=S0; 

VPaths=zeros(NRepl,1+NSteps); 

VPaths(:,1)=V0; 

dt=T/NSteps; 
Vus=randn(NRepl,1+NSteps); 

Vvs=randn(NRepl,1+NSteps); 
for i=1:NRepl 
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    for j=1:NSteps 

        SPaths(i,j+1)=SPaths(i,j)*exp((r-

VPaths(i,j)/2)*dt+sqrt(VPaths(i,j)*dt)*Vus(i,j+1)); 

        VPaths(i,j+1)=VPaths(i,j)+(kappa*(theta-

VPaths(i,j))*dt+rho*Vus(i,j+1)*zeta*sqrt(VPaths(i,j)*dt)+sqrt(1-

rho^2)*Vvs(i,j+1)*zeta*sqrt(VPaths(i,j)*dt)); 

    end 
end 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


