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Εισαγωγή 

Οι σημειώσεις αυτές έγιναν για να καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας του προπτυχιακού μαθήμα-
τος «Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα» που διδάσκεται για πρώτη φορά το Ακαδ. Έτος 2005-6 στο 
τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (7ο εξάμηνο σπουδών).  

 Οι συγκεκριμένες σημειώσεις μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν από (τελειόφοιτους ή μεταπτυχια-
κούς) φοιτητές με επαρκές υπόβαθρο στη μαθηματική ανάλυση και στη θεωρία πιθανοτήτων (π.χ. απόφοι-
τοι ή τελειόφοιτοι τμ. Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Μηχανικών, Χρηματοοικονομικών κ.α.) που 
επιθυμούν να έχουν μια πρώτη επαφή με τη στοχαστική χρηματοοικονομική ανάλυση (Stochastic Finance, 
Financial Mathematics, Financial Engineering). 
 

Σκοπός - Σύντομη περιγραφή αντικειμένου 

Αρχικά (Κεφάλαιο 1) πραγματοποιείται μια γενική περιγραφή των χρηματιστηριακών αγορών κα-
θώς και διαφόρων παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων (Προθεσμιακά συμβόλαια - forwards, 
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης - futures, Δικαιώματα προαίρεσης - options). Σε αυτό το πλαίσιο α-
ναπτύσσονται περιληπτικά και κάποια θέματα που αφορούν επενδυτές σε πρακτικό επίπεδο (π.χ. στρατη-
γικές αγοραπωλησιών μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης).  

Το κύριο πρόβλημα που τίθεται φυσιολογικά στην συνέχεια σχετίζεται με την τιμή των παράγω-
γων χρηματοοικονομικών προϊόντων σε μια χρηματιστηριακή αγορά (option pricing). Τα προϊόντα αυτά 
μπορούν να διαπραγματεύονται σε οποιαδήποτε τιμή; Το ερώτημα αυτό αποδεικνύεται εξαιρετικά γόνιμο 
και για την αντιμετώπισή του οδηγούμαστε στην εισαγωγή εννοιών όπως το βέβαιο κέρδος χωρίς κίνδυνο 
(arbitrage), τα αυτοχρηματοδοτούμενα χαρτοφυλάκια (self-financing portfolios), τη στρατηγική εξασφάλισης 
(hedging), τον κόσμο «ουδέτερου κινδύνου» (risk-neutral world) κ.α. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η 
μελέτη ενός τόσο πρακτικού προβλήματος αποδεικνύεται ότι απαιτεί τη χρήση αρκετά «προχωρημένων» 
μαθηματικών τεχνικών που βασίζονται στην μαθηματική ανάλυση και στη θεωρία στοχαστικών ανελίξεων.  

Στις σημειώσεις αυτές, η μελέτη του προβλήματος της αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης επι-
χειρείται βηματικά έτσι ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι απαραίτητες έννοιες. Αρχικά το πρό-
βλημα της αποτίμησης μελετάται σε ένα υπεραπλουστευμένο μοντέλο αγοράς (Κεφάλαιο 2, διωνυμικό 
μοντέλο μιας περιόδου) όπου όμως γεννάται σε ακατέργαστη μορφή η διαδικασία που θα μας οδηγήσει 
στην αντιμετώπιση του προβλήματος σε πιο ρεαλιστικά μοντέλα. Στο μοντέλο αυτό η αγορά εξετάζεται σε 
δύο μόνο χρονικά σημεία. Μέχρις εδώ δεν χρειάζονται ιδιαίτερες και εξειδικευμένες μαθηματικές τεχνικές, 
παρά μόνο η στοιχειώδης γνώση της θεωρίας των πιθανοτήτων. 

Στη συνέχεια, το διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου γενικεύεται στο διωνυμικό μοντέλο πολλών πε-
ριόδων (Κεφάλαιο 4). Αν και η γενίκευση από ένα μοντέλο αγοράς που εξετάζεται σε δύο μόνο χρονικά 
σημεία, σε ένα μοντέλο αγοράς που εξετάζεται σε n χρονικά σημεία είναι απόλυτα φυσιολογική, η μελέτη 
τώρα απαιτεί πιο εξειδικευμένα μαθηματικά εργαλεία. Για το λόγο αυτό, πριν από την παρουσίασή του, 
πραγματοποιείται μια σύντομη επισκόπηση βασικών εννοιών της θεωρίας μέτρου και ολοκλήρωσης καθώς 
και της θεωρίας των martingales (Κεφάλαιο 3). Το διωνυμικό μοντέλο n περιόδων, ως μοντέλο διακριτού 
χρόνου εξακολουθεί να είναι απλουστευτικό αλλά πλησιάζει πολύ περισσότερο την πραγματικότητα. Αρ-
κεί κανείς να θεωρήσει το n πολύ μεγάλο (θεωρητικά n → ∞) για να πάρει μια σαφή εικόνα για το πώς θα 
πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα σε περισσότερο ρεαλιστικά μοντέλα όπως είναι τα μοντέλα συνε-
χούς χρόνου.  

Κατά την «μετάφραση» σε συνεχή χρόνο εννοιών που χρησιμοποιήθηκαν στα μοντέλα διακριτού 
χρόνου, ανακύπτει φυσιολογικά η έννοια της στοχαστικής ανέλιξης που είναι γνωστή ως κίνηση Brown. Η 
κίνηση Brown χρησιμοποιείται κυρίως για να εκφράσει τον τρόπο με τον οποίο κινείται η τιμή ενός χρη-
ματοοικονομικού τίτλου. Επίσης, κατά την μετάφραση σε συνεχή χρόνο του σωρευτικού κέρδους από ένα 
δυναμικό χαρτοφυλάκιο ανακύπτει και η ανάγκη ορισμού ενός «αθροίσματος» που σχετίζεται με απειρο-
στές προσαυξήσεις μιας κίνησης Brown. Το «άθροισμα» αυτό, το οποίο είναι γνωστό ως ολοκλήρωμα Itô, 
ορίζεται αυστηρά και μελετώνται κάποιες βασικές του ιδιότητες και προεκτάσεις οι οποίες μας είναι απα-
ραίτητες. Η συγκεκριμένη ανάλυση παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 5 και αποτελεί μια πολύ μικρή εισαγωγή 
στην γνωστή ως στοχαστική ανάλυση (stochastic calculus).  

Τέλος στο Κεφάλαιο 6, μεταφράζονται σε συνεχή χρόνο οι έννοιες που παρουσιάστηκαν στα μο-
ντέλα διακριτού χρόνου και με την χρήση των εργαλείων που αναπτύχθηκαν στο Κεφάλαιο 5 μελετάται 



 

ένα δημοφιλές μοντέλο αγοράς συνεχούς χρόνου, το μοντέλο Black and Scholes. Το μοντέλο αυτό αποτε-
λεί το κλασικό μοντέλο αναπαράστασης μιας χρηματοοικονομικής αγοράς και αποτίμησης των παραγώγων 
της. Στα πλαίσια αυτά αποδεικνύεται και μελετάται ο γνωστός ως τύπος των Black and Scholes που εκφρά-
ζει την τιμή «ισορροπίας» ενός συγκεκριμένου δικαιώματος προαίρεσης. Επίσης περιγράφεται η στρατηγι-
κή εξασφάλισης Δέλτα (Delta Hedging) και παρουσιάζονται και διάφορες παραλλαγές των κλασικών 
(vanilla) δικαιωμάτων προαίρεσης που είναι γνωστά ως εξωτικά ή εξωτερικά δικαιώματα προαίρεσης 
(exotic options). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 

 
 
1.1. Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι 
 
1.1.1. Μετοχές 

Μετοχή είναι ένα μερίδιο του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εται-
ρεία, προκειμένου να ιδρυθεί (ή να επεκταθεί) θα πρέπει να συγκεντρώσει ένα κεφάλαιο. Το κε-
φάλαιο αυτό διαιρείται σε μικρότερα ίσα μερίδια (μετοχές) τα οποία αγοράζουν οι μέτοχοι. Οι 
μέτοχοι είναι εν μέρει και ιδιοκτήτες της εταιρίας (ανάλογα με το μερίδιο των μετοχών που κα-
τέχουν) και επομένως έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη (μέσω των μερισμάτων), στην έκ-
δοση νέων μετοχών, στο προϊόν της εκκαθάρισης (σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης) κ.α. 
Επίσης έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και γενικότερα μπορούν να 
συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη διαχείριση της εταιρίας.  

Τα είδη μετοχών είναι: η κοινή (περιλαμβάνει όλα τα βασικά δικαιώματα ενός μετόχου) 
και η προνομιούχος (προσφέρει ένα προβάδισμα σε σχέση με αυτούς που κατέχουν κοινές μετο-
χές στη λήψη μερίσματος και στη λήψη του προϊόντος της εκκαθάρισης, αλλά συνήθως στερεί-
ται του δικαιώματος συμμετοχής στη διαχείριση της επιχείρησης) 

Τα είδη τιμών της μετοχής είναι η ονομαστική τιμή της μετοχής (η αξία του μετοχικού 
κεφαλαίου της ΑΕ δια τον αριθμό μετοχών που εξέδωσε αρχικά), η λογιστική τιμή της μετοχής 
(τα ίδια κεφάλαια της ΑΕ δια τον αριθμό μετοχών της εταιρείας σε κυκλοφορία) και η χρηματι-
στηριακή τιμή της μετοχής (διαμορφώνεται καθημερινά στο χρηματιστήριο μέσω της προσφοράς 
και της ζήτησης). Στο εξής με τον όρο «τιμή της μετοχής» θα εννοούμε την τρέχουσα χρηματι-
στηριακή της τιμή. 

 
1.1.2. Ομολογιακά Δάνεια 

Όπως ήδη αναφέραμε, οι επιχειρήσεις μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια εκδίδοντας με-
τοχές. Ένας εναλλακτικός τρόπος να αντλήσουν κεφάλαια είναι να εκδώσουν ομολογιακά δά-
νεια (ομόλογα, bonds). Εκδότης ενός ομολόγου μπορεί να είναι είτε το Ελληνικό Δημόσιο είτε 
οι Ανώνυμες Εταιρείες  – περιλαμβανομένων και των Τραπεζών. Π.χ. μια επιχείρηση που χρειά-
ζεται δάνειο ύψους 500000 ευρώ μπορεί να εκδώσει 1000 το πλήθος ομόλογα (π.χ. διάρκειας 
ενός έτους) ύψους 500 ευρώ το καθένα. Ο κάθε ένας από τους αγοραστές (επενδυτές) των ομο-
λόγων αυτών καταβάλλει το ποσό 500 ευρώ («δανείζει» την επιχείρηση για ένα έτος). Με τη 
λήξη του ομολόγου γίνεται επιστροφή του αρχικά επενδυμένου κεφαλαίου στον επενδυτή. Έτσι 
η επιχείρηση συγκεντρώνει το επιθυμητό ποσό αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση (νομική δέ-
σμευση) να καταβάλει στο τέλος κάθε χρονικής περιόδου ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό 
(τόκος ομολόγου) για όλη τη διάρκεια ζωής του ομολόγου (π.χ. ένα έτος).  

Υπάρχουν ομόλογα σταθερού επιτοκίου, κυμαινόμενου επιτοκίου, καθώς και τα λεγόμε-
να zero-coupon. Τα zero-coupon bonds δεν έχουν περιοδικές πληρωμές τόκων αλλά πωλούνται 
με σημαντική έκπτωση έναντι της ονομαστικής τους αξίας και με απόδοση την πλήρη ονομαστι-
κή τους αξία με τη λήξη τους (π.χ. τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου είναι zero 
coupon bonds). 
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Τα εταιρικά ομόλογα συνήθως προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις από τα αντίστοιχης 
χρονικής διάρκειας κρατικά ομόλογα (διότι συνοδεύονται συνήθως και από υψηλότερο κίνδυνο) 
και αυτά προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις από τις τραπεζικές καταθέσεις.  
 
1.1.3. Το Χρηματιστήριο 

Το χρηματιστήριο είναι ένας οργανισμός ο οποίος λειτουργεί κάτω από συγκεκριμένους 
κανόνες, και έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω της διάθεσης των με-
τοχών και των ομολόγων τους στο επενδυτικό κοινό. Υποστηρίζει και παρακολουθεί τις συναλ-
λαγές επί κινητών αξιών, παράγωγων προϊόντων και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων, 
ενώ επίσης αποσκοπεί στην διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και τη προστασία 
του επενδυτικού κοινού. Τα αξιόγραφα των οποίων η διαπραγμάτευση γίνεται στο χρηματιστή-
ριο είναι οι μετοχές, τα ομόλογα (τραπεζικά και Ελληνικού Δημοσίου), οι ομολογίες των ανω-
νύμων εταιρειών καθώς και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα δικαιώματα προαί-
ρεσης ή προτίμησης (τα οποία θα εξετάσουμε λεπτομερέστερα στη συνέχεια). 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια από το ευρύ επενδυτικό κοινό, τόσο 
κατά την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο (π.χ. μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δη-
μόσια εγγραφή), όσο μέσω νέων αυξήσεων του μετοχικού τους κεφαλαίου. 

Το ευρύ επενδυτικό κοινό επενδύει, μέσω του χρηματιστηρίου αποταμιευτικά κεφάλαια 
στις επιχειρήσεις, με σκοπό την επιδίωξη ικανοποιητικής απόδοσης, υψηλότερης από αυτήν που 
προσφέρουν επενδύσεις όπως οι τραπεζικές καταθέσεις και τα κρατικά ομόλογα.  

Οι αγοραστές μετοχών ή ομολόγων συνήθως δεν αρκούνται στα μερίσματα των μετοχών 
ή στα επιτόκια των ομολόγων αλλά όταν το θεωρούν σωστό, π.χ. πιστεύουν ότι η τιμή μιας με-
τοχής θα υποχωρήσει, προσπαθούν να πωλήσουν τα αξιόγραφά τους. Αντίθετα, μπορεί να υπάρ-
χουν άλλοι επενδυτές που προσδοκούν άνοδο των τιμών των μετοχών και προσπαθούν να τα 
αγοράσουν. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται μια τιμή όπου η προσφορά και η ζήτηση ισορ-
ροπούν κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. 

Στο εξής θα αναφέρουμε ότι ένας επενδυτής (με την ευρεία έννοια) έχει λάβει long posi-
tion σε ένα χρηματοοικονομικό τίτλο (π.χ. χρηματοοικονομική αξία ή παράγωγο προϊόν), όταν 
έχει λάβει μια θέση που αποφέρει κέρδος με την αύξηση της τιμής του τίτλου και ζημία με τη 
μείωσή του. Αντίθετα, ένας επενδυτής έχει λάβει short position σε ένα χρηματοοικονομικό τίτλο 
όταν έχει λάβει μια θέση που αποφέρει ζημία με την αύξηση της τιμής του τίτλου και κέρδος με 
τη μείωσή του. 

 
1.2. Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 

Παράλληλα με την λειτουργία των χρηματιστηρίων αξιών όπου πραγματοποιούνται συ-
ναλλαγές μετοχών ή ομολόγων, λειτουργούν και τα λεγόμενα χρηματιστήρια παραγώγων στα 
οποία συναλλάσσονται διάφορα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Ως παράγωγο προϊόν 
θεωρείται μια διμερής σύμβαση η οποία μπορεί να αναφέρεται σε μετοχές, δείκτες μετοχών (π.χ. 
FTSE 20, FTSE 40), ομόλογα, συνάλλαγμα ή και εμπορεύματα. Τα πιο γνωστά παράγωγα προ-
ϊόντα είναι: 

1.2.1. Προθεσμιακά συμβόλαια (forward contracts) 

Τα Προθεσμιακά Συμβόλαια (ΠΣ) είναι η απλούστερη μορφή παραγώγου. Τα συμβόλαια 
αυτά συνήθως πραγματοποιούνται μεταξύ δύο χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και συνήθως δεν 
γίνεται διαπραγμάτευση τους στην χρηματιστηριακή αγορά.  
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Τα προθεσμιακά συμβόλαια είναι μία συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλομένων, ο ένας εκ 
των οποίων υπόσχεται να αγοράσει (λαμβάνει long position) και ο άλλος να πουλήσει (λαμβάνει 
short position), μία συγκεκριμένη ποσότητα ενός αγαθού, σε μία καθορισμένη ημερομηνία στο 
μέλλον, σε μία προκαθορισμένη τιμή συναλλαγής (delivery price).  

Για παράδειγμα, τον μήνα Ιανουάριο, η επιχείρηση Α συμφωνεί να αγοράσει τον μήνα 
Απρίλιο (δηλ. μετά από 3 μήνες) 1000 μετοχές του ΟΤΕ (ή π.χ. 1000 τόνους αργού πετρελαίου ή 
1000000 στερλίνες) από την επιχείρηση Β στην τιμή K = 15 ευρώ ανά μετοχή. Η τιμή K γενικά 
καθορίζεται από την παρούσα αξία, έστω S0, του υποκείμενου αγαθού (τιμή μετοχής ΟΤΕ την 
ημέρα υπογραφής του συμβολαίου), από το επιτόκια r των ομολόγων της αγοράς και από τον 
χρόνο εξάσκησης T. Τον μήνα Απρίλιο, η εταιρία Β θα πρέπει να παραδώσει τις 1000 μετοχές 
του ΟΤΕ στην επιχείρηση Α η οποία, σύμφωνα με το συμβόλαιο, καταβάλλει 1000×15 = 15000 
ευρώ στην Β (ανεξαρτήτως της τιμής της συγκεκριμένης μετοχής εκείνη την εποχή).  

Αν π.χ. η τιμή της συγκεκριμένης μετοχής την ημερομηνία της λήξης του συμβολαίου 
(Απρίλιο) στο χρηματιστήριο είναι ST = 18 ευρώ, τότε ο αγοραστής (η επιχείρηση Α) κέρδισε 3 
ευρώ ανά μετοχή διότι θεωρητικά μπορεί μόλις παραλάβει τις μετοχές (καταβάλλοντας 1000×15 
ευρώ) να τις πουλήσει στην τιμή των 1000×18 ευρώ. Αντίθετα αν η τιμή της μετοχής πέσει κάτω 
από 15 ευρώ τότε κερδισμένος βγαίνει ο πωλητής (η επιχείρηση Β).  

Γενικά, το κέρδος του αγοραστή από ένα προθεσμιακό συμβόλαιο είναι (χωρίς να λαμ-
βάνεται υπόψη η χρονική αξία του χρήματος) 

ST  − K, 

όπου ST είναι η τιμή του υποκείμενου αγαθού τον χρόνο της λήξης του συμβολαίου και Κ είναι η 
προκαθορισμένη τιμή συναλλαγής. Αντίθετα, το κέρδος του πωλητή από ένα προθεσμιακό συμ-
βόλαιο είναι 

Κ − ST . 

Όπως είδαμε, η τιμή Κ καθορίζεται την ημέρα σύναψης (υπογραφής) του συμβολαίου ενώ προ-
φανώς η αξία ST  δεν είναι γνωστή την ημέρα εκείνη (θεωρείται τυχαία μεταβλητή).   

Η τιμή συναλλαγής Κ καθορίζεται έτσι ώστε η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου αρ-
χικά να είναι μηδέν (θα δούμε πως ακριβώς καθορίζεται σε επόμενο κεφάλαιο). Καθώς όμως 
περνά ο χρόνος μέχρι την ημερομηνία παράδοσης (π.χ. από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο), η 
αξία του συμβολαίου μεταβάλλεται. Για παράδειγμα, αν η αξία της μετοχής του ΟΤΕ ανέβει αρ-
κετά τον μήνα Φεβρουάριο, τότε η αξία του συμβολαίου γίνεται θετική για τον αγοραστή (και 
αρνητική για των πωλητή του υποκείμενου αγαθού) γιατί η τιμή συναλλαγής Κ έχει καθοριστεί 
με βάση την αρκετά χαμηλότερη τιμή της μετοχής τον Ιανουάριο. 

 

1.2.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Future contracts) 
Όπως και το Προθεσμιακό Συμβόλαιο, ένα Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης 

(ΣΜΕ) είναι μία συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλομένων, ο ένας εκ των οποίων υπόσχεται να α-
γοράσει (long position) και ο άλλος να πουλήσει (short position), μία συγκεκριμένη ποσότητα 
ενός αγαθού, σε μία καθορισμένη ημερομηνία στο μέλλον, σε μία προκαθορισμένη τιμή συναλ-
λαγής (delivery price). Αυτός που λαμβάνει long position προσδοκά άνοδο της τιμής του αγαθού 
ενώ αντίθετα αυτός που λαμβάνει short position προσδοκά πτώση της τιμής του αγαθού. Το υ-
ποκείμενο περιουσιακό αγαθό μπορεί να είναι εμπόρευμα (commodity, π.χ. χοιρινό κρέας, βοο-
ειδή, ζάχαρη, μαλλί, ξυλεία, χαλκός, αλουμίνιο, χρυσός, κασσίτερος κ.α.) ή χρηματοοικονομικό 
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αγαθό (μετοχές, συνάλλαγμα, ομόλογα κ.α.). Μερικές φορές η ημερομηνία παράδοσης δεν είναι 
απόλυτα προκαθορισμένη, για παράδειγμα μπορεί να καθορίζεται μόνο ο μήνας παράδοσης ενώ 
η ακριβής ημερομηνία παράδοσης καθορίζεται από το Χρηματιστήριο Παραγώγων (συνήθως 
αυτό γίνεται για εμπορεύματα).  

Η διαφορά με τα ΠΣ είναι ότι τα ΣΜΕ συναλλάσσονται καθημερινά στο Χρηματιστήριο 
Παραγώγων και επομένως έχουν κάποια τυποποιημένα χαρακτηριστικά ενώ υπάρχει εγγύηση 
του χρηματιστηρίου για την εκπλήρωση των συμβολαίων. Αντίθετα, η διαπραγμάτευση των 
προθεσμιακών συμβολαίων γίνεται κυρίως στην εξωχρηματιστηριακή αγορά, σε ένα οργανωμέ-
νο δίκτυο μεταξύ θεσμικών επενδυτών οι οποίοι αξιολογούν μόνοι τους και έχουν την ευθύνη 
για την φερεγγυότητα του αντισυμβαλλομένου.  

Στην περίπτωση των ΣΜΕ οι δύο συμβαλλόμενοι δύναται να μην γνωρίζουν ο ένας τον 
άλλον και επομένως, ως μεσολαβητής, το χρηματιστήριο Παραγώγων έχει θεσπίσει κάποιο μη-
χανισμό που εγγυάται ότι το συμβόλαιο θα εκπληρωθεί. Αυτό γίνεται με την χρήση των λογα-
ριασμών περιθωρίων (margin accounts). Ο αγοραστής και ο πωλητής ΣΜΕ υποχρεούνται να α-
νοίξουν ένα λογαριασμό περιθωρίων και να καταθέσουν ένα ποσό ως εγγύηση (ένα ποσοστό της 
τιμής συναλλαγής Κ). 

Τα ΣΜΕ συναλλάσσονται καθημερινά στο χρηματιστήριο παραγώγων και η τιμή συναλ-
λαγής τους μεταβάλλεται ανάλογα με τις μεταβολές της τιμής του υποκείμενου αγαθού (π.χ. με-
τοχής) και τις προσδοκίες των επενδυτών. Αγοραστές και πωλητές μπορούν να κλείσουν τη θέ-
ση τους οποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη του συμβολαίου κάνοντας την αντίστροφη κίνηση 
(π.χ. ΣΜΕ για πώληση ή αγορά αντίστοιχα του ίδιου αγαθού). 

Για παράδειγμα, ένας επενδυτής πωλεί (short position) ένα ΣΜΕ με υποκείμενο τίτλο 
100 μετοχές ΑΑΑ, με τιμή συναλλαγής Κ = 30 ευρώ (την μετοχή) και με ημερομηνία λήξης με-
τά από τρεις μήνες ενώ παράλληλα κάποιος άλλος επενδυτής αγοράζει (long position) το ίδιο 
ΣΜΕ. Και ο πωλητής και ο αγοραστής ανοίγουν αμέσως από ένα λογαριασμό περιθωρίων (κα-
ταθέτοντας π.χ. το 12% του Κ×100). Στο τέλος της επόμενης συνεδρίασης του χρηματιστηρίου, 
η τιμή συναλλαγής Κ έχει αλλάξει ανάλογα με τις προσδοκίες των επενδυτών μέσα από την δια-
δικασία προσφοράς και ζήτησης. Έστω π.χ. ότι το Κ έχει αυξηθεί στην τιμή των 32 ευρώ. Αν ο 
αγοραστής (long position) αποφάσιζε να κλείσει την ανοικτή του θέση (δηλ. να λάβει και ένα 
short position σε ΣΜΕ επί του ίδιου τίτλου και με ίδια ημερομηνία λήξης) τότε θα είχε κέρδος τη 
διαφορά των (32−30)×100 ευρώ. Ο αγοραστής, χωρίς να χρειάζεται να κάνει αυτή την κίνηση, 
πιστώνεται τη διαφορά αυτή των 2×100 ευρώ η οποία χρεώνεται στον πωλητή μέσω των λογα-
ριασμών περιθωρίων. Το ίδιο επαναλαμβάνεται στο τέλος κάθε ημερήσιας συνεδρίασης. Η δια-
δικασία αυτή καλείται ημερήσιος διακανονισμός (marking to market). Έτσι δεν χρειάζεται να 
περιμένει κανείς μέχρι την ημέρα λήξης για να λάβει το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία), αλλά το 
λαμβάνει κατά τμήματα (πιστώνεται ή χρεώνεται ανάλογα) κάθε χρηματιστηριακή ημέρα (το Κ 
και η τιμή του υποκείμενου αγαθού συγκλίνουν όσο πλησιάζει ο χρόνος λήξης). 

Αν μία θέση παραμείνει ανοικτή μέχρι και την ημέρα λήξης, την επόμενη ημέρα θα γίνει 
για τελευταία φορά ο διακανονισμός του κέρδους ή της ζημίας και μετά η θέση θα πάψει να υ-
φίσταται. Το περιθώριο ασφάλισης (margin) αποδεσμεύεται όταν ο επενδυτής κλείσει την ανοι-
κτή του θέση.   
 

1.2.3. Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων (Stock Repo και Stock Reverse Repo) 

Ο Δανεισμός Τίτλων αφορά τις παρακάτω δύο διαδικασίες:  
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1. Την παραχώρηση μετοχών ως «δάνειο» (stock lending – Repo). Ένας επενδυτής που δε σκο-
πεύει να ρευστοποιήσει τις μετοχές του άμεσα μπορεί να τις μεταβιβάσει προσωρινά στο χρημα-
τιστήριο παραγώγων. Ο επενδυτής εισπράττει ένα έσοδο σε μηνιαία βάση (χωρίς κίνδυνο). Ο 
επενδυτής επίσης δικαιούται να λάβει τεχνητό μέρισμα από τις μετοχές του repos, το οποίο του 
δίδει το χρηματιστήριο παραγώγων. 
2. Την απόκτηση μετοχών από «δάνειο» (stock borrowing - Reverse Repo). Ένας επενδυτής μπο-
ρεί να δανειστεί μετοχές από το χρηματιστήριο παραγώγων (είναι αυτές που του «δάνεισε» κά-
ποιος επενδυτής μέσω repo) για ένα χρονικό διάστημα έναντι ημερήσιου κόστους (ο δανειζόμε-
νος παρέχει και ένα περιθώριο ασφάλισης).  

Το μηνιαίο έσοδο του επενδυτή από το Stock Repo δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων 
(μπορεί όμως να είναι μόνο θετικό). Π.χ. ο επενδυτής σε repo δεν λαμβάνει έσοδο αν δεν υπάρ-
χει ζήτηση για συμβόλαια Reverse Repo επί της συγκεκριμένης μετοχής.  
 
1.2.4. Δικαιώματα προαίρεσης (options) 

Δικαίωμα προαίρεσης καλείται μία συμφωνία (ένα συμβόλαιο) μεταξύ δύο αντισυμβαλ-
λομένων (τον αγοραστή και τον πωλητή του δικαιώματος) με τη μεσολάβηση του Χρηματιστη-
ρίου Παραγώγων. Η συμφωνία αυτή δίνει στον αγοραστή το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) 
να αγοράσει (ή να πωλήσει, ανάλογα με το είδος του δικαιώματος) από τον πωλητή του δικαιώ-
ματος ένα συγκεκριμένο αγαθό A σε μία προκαθορισμένη τιμή K, κατά τη διάρκεια μίας χρονι-
κής περιόδου [0, Τ] ή σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή Τ στο μέλλον. Το υποκείμενο αγαθό Α 
μπορεί π.χ. να είναι μετοχή, χρηματιστηριακός δείκτης, συνάλλαγμα, αλλά μπορεί σε ορισμένες 
αγορές να είναι και κάποιο εμπόρευμα.  

Το δικαίωμα είναι πιο σύνθετο παράγωγο από τα ΣΜΕ και τα ΠΣ διότι τώρα ο αγορα-
στής του δικαιώματος (holder) δεν είναι υποχρεωμένος να εξασκήσει το δικαίωμά του (να αγο-
ράσει ή να πωλήσει) παρά μόνο εάν τον συμφέρει. Αντίθετα ο πωλητής (writer) του δικαιώματος 
είναι υποχρεωμένος να πράξει ό,τι τελικά αποφασίσει ο αγοραστής του δικαιώματος. Το γεγονός 
αυτό θέτει σε πλεονεκτική θέση τον αγοραστή και για αυτό ο αγοραστής θα πρέπει να καταβάλει 
ένα αντίτιμο C (ασφάλιστρο ή τιμή δικαιώματος - Option price, option premium) στον πωλητή (ο 
οποίος ουσιαστικά αναλαμβάνει ρίσκο) για να αποκτήσει το δικαίωμα.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ένα δικαίωμα προαίρεσης χαρακτηρίζεται από τα εξής: 

1. Το είδος του δικαιώματος (δικαίωμα αγοράς – call option ή δικαίωμα πώλησης – put option). 
Στην αγορά μπορεί κανείς να αγοράσει ένα call option (long call) ή να πουλήσει ένα call option 
(short call) ή να αγοράσει ένα put option (long put) ή να πουλήσει ένα put option (short put). 

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

3. Το μέγεθος του συμβολαίου (π.χ. ένα συμβόλαιο με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή του OTE, μπο-
ρεί να αντιστοιχεί σε 100 μετοχές του OTE)  

4. Η ημερομηνία λήξης (exercise date, maturity). Aνάλογα με το χρόνο εξάσκησης T υπάρχουν 
δύο κύριες κατηγορίες δικαιωμάτων προαίρεσης: (α) Αμερικανικού τύπου (American option) ό-
ταν το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να εξασκηθεί οποιαδήποτε στιγμή μέχρι την ημερομηνία 
λήξης. (β) Ευρωπαϊκού τύπου (European option) όταν το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να εξα-
σκηθεί μόνο κατά την ημερομηνία λήξης. 

5. Η τιμή εξάσκησης Κ (strike price ή exercise price) η προκαθορισμένη τιμή στην οποία ο αγο-
ραστής του δικαιώματος αγοράς/πώλησης θα αγοράσει/πωλήσει (εάν επιλέξει να εξασκήσει το 
δικαίωμα) το συγκεκριμένο αγαθό (π.χ. μετοχή) στο οποίο αναφέρεται το δικαίωμα. 
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6. Το αντίτιμο C (ασφάλιστρο ή τιμή δικαιώματος - Option price, option premium) το οποίο κα-
ταβάλει ο αγοραστής στον πωλητή του δικαιώματος. 

 Αλλά ας δούμε τα παραπάνω μέσα από κάποια παραδείγματα. Ας υποθέσουμε γενικά ότι 
υπάρχει στην αγορά μια μετοχή ΑΑΑ η οποία στις 10 Ιανουαρίου έχει χρηματιστηριακή αξία 97 
ευρώ. Επίσης διατίθενται στην αγορά παραγώγων διάφορα δικαιώματα αγοράς και πώλησης επί 
της μετοχής αυτής (ας υποθέσουμε ότι τα δικαιώματα της συγκεκριμένης αγοράς είναι Ευρωπα-
ϊκού τύπου). Π.χ. υπάρχουν δικαιώματα αγοράς και δικαιώματα πώλησης (επί 50 μετοχών ΑΑΑ) 
με ημερομηνία λήξης τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο, ενώ για κάθε η-
μερομηνία λήξης υπάρχουν δικαιώματα με strike price Κ = 80, 90, 100, 110, 120 ευρώ, δηλαδή 
4×5 = 20 διαφορετικά είδη (20 option series, το σύνολο τους καλείται και option class). Το α-
σφάλιστρο C διαμορφώνεται από την προσφορά και τη ζήτηση του κάθε δικαιώματος και προ-
φανώς θα είναι διαφορετικό σε κάθε είδος δικαιώματος (option series). Ας δούμε ως παράδειγμα 
την στρατηγική που ακολουθούν γύρω από τη μετοχή ΑΑΑ και με βάση αυτά που πιστεύουν 
τέσσερις επενδυτές, οι Α, Β, Γ και Δ.  

 Ο επενδυτής Α (Αγορά Δικαιώματος Αγοράς - Long call). Ο επενδυτής Α προβλέπει 
ανοδική τάση στην μετοχή ΑΑΑ τους επόμενους μήνες. Παρότι προσδοκά άνοδο, δεν επιθυμεί 
να ρισκάρει την αγορά μετοχών και εναλλακτικά αποφασίζει να αγοράσει ένα δικαίωμα αγοράς 
επί της μετοχής αυτής. Έτσι τελικά, ο επενδυτής αυτός αγοράζει (γίνεται holder, λαμβάνει long 
position) στις 10 Ιανουαρίου ένα δικαίωμα αγοράς (call option) λήξης Μαρτίου επί της μετοχής 
ΑΑΑ με τιμή άσκησης (strike price) K = 100 ευρώ καταβάλλοντας αντίτιμο C. Ο συγκεκριμένος 
επενδυτής μπορεί τώρα, αν τον συμφέρει, να αγοράσει την μετοχή ΑΑΑ (δηλ. 50 μετοχές ΑΑΑ 
αφού το μέγεθος του συμβολαίου είναι 50) τον μήνα Μάρτιο (από τον πωλητή του δικαιώματος) 
στην τιμή 100 ευρώ ανά μετοχή.  

Αν τώρα η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής ΑΑΑ την ημερομηνία της λήξης του δι-
καιώματος ανέβει στα 120 ευρώ τότε ο αγοραστής του δικαιώματος αγοράς προφανώς θα εξα-
σκήσει το δικαίωμα του και θα αγοράσει στην τιμή 100. Ο αγοραστής θα έχει κέρδος 120 – 100 
ευρώ ανά μετοχή (μείον το ασφάλιστρο C) διότι θεωρητικά μπορεί να πουλήσει αμέσως τις με-
τοχές ΑΑΑ που αγόρασε με 100 ευρώ στην τιμή των 120 ευρώ. Αντίθετα, αν η χρηματιστηριακή 
τιμή της μετοχής ΑΑΑ την ημερομηνία της λήξης του δικαιώματος είναι 80 ευρώ τότε ο αγορα-
στής του δικαιώματος αγοράς προφανώς δεν θα εξασκήσει το δικαίωμα (αν θέλει μπορεί να α-
γοράσει φθηνότερα από την αγορά). Σε αυτή την περίπτωση ο αγοραστής δεν θα έχει κανένα 
κέρδος (αντίθετα έχει ζημία C από το ασφάλιστρο). 

Γενικά, αν συμβολίσουμε με ST την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής ΑΑΑ στο χρόνο 
εξάσκησης T τότε το κέρδος από την χρήση του δικαιώματος αγοράς (call option) για τον αγο-
ραστή (long position) θα είναι (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρονική αξία του χρήματος) 
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ενώ αν συνυπολογιστεί και το ασφάλιστρο C θα είναι (ST − K)+ − C. Έτσι ο επενδυτής Α (o 
holder), αν τελικά αυξηθεί η τιμή της μετοχής όπως προσδοκά, θα κερδίσει χωρίς να ρισκάρει να 
χάσει αν η τιμή της μετοχής πέσει (πράγμα που θα γίνονταν αν αντί του δικαιώματος αγόραζε τις 
πραγματικές μετοχές ΑΑΑ). Δηλαδή μπορεί να θεωρηθεί ότι εξασφαλίζεται από τον κίνδυνο 
πτώσης της τιμής της μετοχής ΑΑΑ και για αυτό καταβάλλει το «ασφάλιστρο» C.   

 Ο επενδυτής Β (Πώληση Δικαιώματος Αγοράς - Short Call). Ο επενδυτής Β που είναι 
κάτοχος ενός αριθμού μετοχών της εταιρίας ΑΑΑ προβλέπει στάσιμη ή ελαφρά καθοδική τάση 
στην μετοχή αυτή. Προκειμένου λοιπόν να αυξήσει την απόδοση του χαρτοφυλακίου του σε πε-
ρίοδο στασιμότητας πωλεί ένα δικαίωμα αγοράς λήξης Μαρτίου επί της μετοχής ΑΑΑ με τιμή 
άσκησης (strike price) K = 100 ευρώ εισπράττοντας το ασφάλιστρο C.  

Αν η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής ΑΑΑ την ημερομηνία της λήξης του δικαιώμα-
τος παραμείνει στάσιμη (κάτω από τα 100 ευρώ) τότε ο αγοραστής του δικαιώματος δεν θα εξα-
σκήσει το δικαίωμά του (δεν τον συμφέρει) και επομένως ο πωλητής θα έχει κερδίσει το ασφά-
λιστρο C. Στην αντίθετη περίπτωση που η τιμή της μετοχής ΑΑΑ αυξηθεί πάνω από 100 ευρώ, 
(π.χ. 120 ευρώ) τότε ο αγοραστής του δικαιώματος θα εξασκήσει το δικαίωμά του και ο πωλη-
τής θα υποχρεωθεί να πουλήσει στην τιμή των 100 ευρώ χάνοντας 120−100 ευρώ (αφού θα 
μπορούσε να είχε πουλήσει στην αγορά στην τιμή των 120 αντί 100 που υποχρεώνεται τώρα).   

Γενικά, αν συμβολίσουμε με ST την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής ΑΑΑ στο χρόνο 
εξάσκησης T τότε το κέρδος από την χρήση του δικαιώματος αγοράς (call option) για τον πωλη-
τή (short position) θα είναι (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρονική αξία του χρήματος) 
   Κέρδος  short call 
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ενώ αν συνυπολογιστεί και το ασφάλιστρο C θα είναι  C − (ST − K)+. Έτσι ο επενδυτής Β (o πω-
λητής, writer), αν τελικά μείνει στάσιμη η τιμή της μετοχής όπως προσδοκά, θα κερδίσει από το 
ασφάλιστρο που θα εισπράξει. Με αυτή όμως την στρατηγική αυξάνει το ρίσκο που έχει λάβει, 
ιδιαίτερα αν δεν κατέχει τις μετοχές ΑΑΑ αλλά περιμένει να τις αγοράσει την ημέρα της εξά-
σκησης για να τις δώσει στον αγοραστή του δικαιώματος.  

 Ο επενδυτής Γ (Αγορά Δικαιώματος Πώλησης - Long Put) Ο επενδυτής Γ κατέχει έ-
ναν αριθμό μετοχών της ΑΑΑ και προβλέπει καθοδική τάση στην μετοχή ΑΑΑ τους επόμενους 
μήνες. Δεν επιθυμεί όμως να πωλήσει ακόμη τις μετοχές και εναλλακτικά αποφασίζει να αγορά-
σει ένα δικαίωμα πώλησης λήξης Μαρτίου επί της μετοχής ΑΑΑ με τιμή άσκησης (strike price) 
K = 100 ευρώ καταβάλλοντας αντίτιμο C΄. Ο συγκεκριμένος επενδυτής μπορεί τώρα, αν τον 
συμφέρει, να πωλήσει την μετοχή ΑΑΑ (50 τεμ.) τον μήνα Μάρτιο στην τιμή 100 ανά μετοχή.  

Αν η τιμή της μετοχής ΑΑΑ την ημερομηνία της λήξης γίνει 80 ευρώ τότε ο αγοραστής 
του δικαιώματος πώλησης θα εξασκήσει το δικαίωμα του και θα πωλήσει (στον πωλητή του δι-
καιώματος) στην τιμή 100. Ο αγοραστής θα έχει κέρδος 100 – 80 ευρώ ανά μετοχή (μείον το 
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ασφάλιστρο) διότι θεωρητικά μπορεί να αγοράσει αμέσως τις μετοχές ΑΑΑ που πώλησε στην 
τιμή των 100 ευρώ καταβάλλοντας μόνο 80 ευρώ (διατηρεί δηλαδή το ίδιο χαρτοφυλάκιο και 
έχει και το κέρδος από τη διαφορά  100 – 80). Αντίθετα, αν η τιμή της μετοχής ΑΑΑ γίνει 120 
ευρώ τότε ο αγοραστής του δικαιώματος πώλησης προφανώς δεν θα εξασκήσει το δικαίωμα 
(μπορεί να πωλήσει τις μετοχές στην αγορά υψηλότερα από Κ). Σε αυτή την περίπτωση ο αγο-
ραστής δεν θα έχει κανένα κέρδος από το δικαίωμα (αντίθετα έχει ζημία C από το ασφάλιστρο). 

Γενικά, αν ST είναι η τιμή της μετοχής ΑΑΑ στο χρόνο εξάσκησης T τότε το κέρδος από 
την χρήση του δικαιώματος πώλησης (put option) για τον αγοραστή (long position) θα είναι 
(χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρονική αξία του χρήματος) 
   Κέρδος  long put 
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ενώ αν συνυπολογιστεί και το ασφάλιστρο θα είναι (K − ST)+ − C΄. Έτσι ο επενδυτής Γ (o 
holder) μπορεί να θεωρηθεί ότι εξασφαλίζει μια ελάχιστη τιμή στην οποία μπορεί να πωλήσει 
την μετοχή ΑΑΑ (μειώνει τον κίνδυνο που διαχειρίζεται και για αυτό καταβάλλει ασφάλιστρο 
C΄). 
 Ο επενδυτής Δ (Πώληση Δικαιώματος πώλησης - Short put). Ο επενδυτής Δ προβλέ-
πει στάσιμη ή ελαφρά ανοδική τάση στην μετοχή αυτή. Πωλεί λοιπόν ένα δικαίωμα πώλησης 
λήξης Μαρτίου επί της μετοχής ΑΑΑ με τιμή άσκησης (strike price) K = 100 ευρώ εισπράττο-
ντας το ασφάλιστρο C΄.  

Αν η τιμή της μετοχής ΑΑΑ την ημέρα της λήξης του δικαιώματος είναι ελαφρά ανοδική 
ή παραμείνει στάσιμη (πάνω από τα 100 ευρώ) τότε ο αγοραστής του δικαιώματος δεν θα εξα-
σκήσει το δικαίωμά του και επομένως ο πωλητής θα έχει κερδίσει το ασφάλιστρο C΄. Στην αντί-
θετη περίπτωση που η τιμή της μετοχής ΑΑΑ πέσει κάτω από 100 ευρώ, (π.χ. 80 ευρώ) τότε ο 
αγοραστής του δικαιώματος θα εξασκήσει το δικαίωμά του και ο Δ θα υποχρεωθεί να αγοράσει 
στην τιμή των 100 ευρώ χάνοντας 100 − 80 ευρώ ανά μετοχή (αφού στην αγορά θα τις έβρισκε 
τις μετοχές στα 80 ευρώ). Γενικά, αν ST είναι η τιμή της μετοχής ΑΑΑ στο χρόνο εξάσκησης T 
τότε το κέρδος από την χρήση του δικαιώματος πώλησης (put option) για τον πωλητή (short 
position) θα είναι (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρονική αξία του χρήματος) 
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ενώ αν συνυπολογιστεί και το ασφάλιστρο C΄ θα είναι  C΄ − (K − ST)+. Έτσι ο επενδυτής Δ (o 
πωλητής, writer), αν τελικά μείνει περίπου στάσιμη η τιμή της μετοχής όπως προσδοκά, θα κερ-
δίσει από το ασφάλιστρο που θα εισπράξει. Όπως όμως και ο επενδυτής Β, ο επενδυτής Δ ανα-
λαμβάνει μεγάλο ρίσκο με αυτή την κίνηση. 

  

Κλείνουμε την παράγραφο αυτή αναφέροντας κάποιους όρους που χρησιμοποιούνται 
συχνά κατά την αγοραπωλησία χρηματοοικονομικών τίτλων. 

In-the-money, Αt-the-money, Οut-of-the-money: Αν συμβολίσουμε με St την τιμή μιας με-
τοχής στο χρόνο t τότε ένα δικαίωμα προαίρεσης με τιμή εξάσκησης Κ επί της μετοχής αυτής 
θεωρείται in-the-money, at-the-money ή out-of-the-money στο χρόνο t αν στην περίπτωση που 
μπορούσε να εξασκηθεί στο χρόνο αυτό, επέφερε στον holder (θετικό) κέρδος, μηδενικό κέρδος 
ή αρνητικό κέρδος (ζημία) αντίστοιχα (χωρίς να συνυπολογίζεται το ασφάλιστρο C).   

Πιο συγκεκριμένα, ένα δικαίωμα αγοράς (call option) είναι στο χρόνο t, in-the-money αν 
St > K, at-the-money αν St = K και out-of-the-money αν St < K. Αντίστοιχα, ένα δικαίωμα πώλη-
σης (put option) είναι in-the-money αν St < K, at-the-money αν St = K και out-of-the-money αν St 
> K. Προφανώς, ένα δικαίωμα εξασκείται από τον κάτοχό του (holder) μόνο αν βρίσκεται in-the-
money.   

Intrinsic value (Εσωτερική αξία). Η ποσότητα (St − K)+  = max{St − K, 0} καλείται εσω-
τερική αξία (intrinsic value) στο χρόνο t ενός call option (με τιμή εξάσκησης K επί μιας μετοχής 
με τιμή St στο χρόνο t). Αντίστοιχα, η ποσότητα (K − St)+  = max{K − St, 0} καλείται εσωτερική 
αξία στο χρόνο t ενός put option (με τιμή εξάσκησης K επί μιας μετοχής με τιμή St στο χρόνο t). 

Short selling (Ανοιχτή πώληση): Θεωρούμε ότι στην αγορά που μελετάμε ένας επενδυτής 
έχει τη δυνατότητα να πωλήσει μετοχές που δεν διαθέτει. Αυτό συνήθως γίνεται ως εξής: ένας 
επενδυτής (ο οποίος δεν κατέχει στο χαρτοφυλάκιό του μετοχές της εταιρίας ΑΑΑ) δίνει εντολή 
στον χρηματιστή του να πωλήσει 100 μετοχές της εταιρίας ΑΑΑ για λογαριασμό του (short 
selling). Ο χρηματιστής, δανείζεται τις 100 μετοχές από το χαρτοφυλάκιο κάποιου άλλου πελάτη 
του (που τυγχάνει να έχει μετοχές ΑΑΑ) και τις πωλεί στο χρηματιστήριο με τον συνήθη τρόπο 
πιστώνοντας το λογαριασμό αυτού που ζήτησε short selling. Ο επενδυτής μπορεί να διατηρήσει 
αυτή τη θέση όσο ο χρηματιστής του έχει τη δυνατότητα να δανείζεται από κάποιο ή κάποιους 
πελάτες του 100 μετοχές ΑΑΑ. Εάν παύσει αυτή η δυνατότητα ή ο επενδυτής αποφασίζει να 
κλείσει την θέση του, ο χρηματιστής αγοράζει από την χρηματιστηριακή αγορά τις μετοχές αυ-
τές χρησιμοποιώντας χρήματα από τον λογαριασμό του επενδυτή και τις επιστρέφει στην θέση 
τους. Συνήθως οι χρηματιστές για να κάνουν short selling απαιτούν μία εγγύηση από τους επεν-
δυτές πελάτες τους (margin account). Ο επενδυτής ενδέχεται να έχει κέρδος ή ζημία από την κί-
νησή του αυτή ανάλογα με τη διαφορά της τιμής της μετοχής τις δύο χρονικές στιγμές: τη στιγ-
μή πώλησης (short selling) και τη στιγμή αγοράς της (κλείσιμο της θέσης). Στο εξής θα θεωρού-
με ότι ένας επενδυτής μπορεί πάντοτε να προβαίνει σε ανοιχτή πώληση για όσο χρόνο επιθυμεί. 

 

1.3. Τύποι συναλλασσομένων 

Οι συναλλασσόμενοι σε μια χρηματιστηριακή αγορά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 
τρεις κατηγορίες που περιγράφονται παρακάτω. 
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1.3.1. Hedgers 
Αυτοί οι συναλλασσόμενοι προσπαθούν να προστατεύσουν μία θέση τους στην αγορά 

χρησιμοποιώντας μία κατάλληλη θέση στην αγορά των παραγώγων (Hedging: αντιστάθμιση κιν-
δύνου). Με άλλα λόγια, έχουν ως σκοπό την μείωση του κινδύνου που ενδεχομένως αντιμετωπί-
ζουν. Τέτοιο παράδειγμα είδαμε παραπάνω στον επενδυτή Γ. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το α-
κόλουθο: μια εταιρία με έδρα την Ελλάδα έχει την υποχρέωση να καταβάλλει σε τρεις μήνες 
1000000 δολάρια στους προμηθευτές της. Η τρέχουσα ισοτιμία ευρώ – δολαρίου είναι 1 δολάριο 
= 0.869 ευρώ. Επομένως η εταιρία θα πρέπει σε τρεις μήνες να πληρώσει 869000 ευρώ (σε αυτό 
το παράδειγμα δεν συνυπολογίζουμε την χρονική αξία του χρήματος). Ο κίνδυνος εδώ προέρχε-
ται από την ισοτιμία δολαρίου – ευρώ που μπορεί σε τρεις μήνες να έχει αλλάξει εις βάρος της 
εταιρίας (δηλ. το 0.869 να αυξηθεί). Η εταιρία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει 
με ένα Προθεσμιακό Συμβόλαιο. Με το συμβόλαιο αυτό συμφωνεί να αγοράσει σε τρεις μήνες 
1000000 δολάρια προς 869000 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό σταθεροποιεί («κλειδώνει») το ποσό 
που θα κληθεί να πληρώσει σε τρεις μήνες (τελικά μπορεί να κερδίσει ή να χάσει ανάλογα με 
την τελική ισοτιμία). Εναλλακτικά, θα μπορούσε να είχε αγοράσει ένα δικαίωμα αγοράς επί συ-
ναλλάγματος (συγκεκριμένα δολαρίου) το οποίο θα έδινε το δικαίωμα στην εταιρία να αγοράσει 
δολάρια μετά από τρεις μήνες στην τιμή 0.869 (ή π.χ. 0.870) ευρώ το ένα. Αν το δολάριο ανέβει 
τότε μπορεί ακόμη να αγοράσει στην ίδια τιμή, 0.869, ενώ αν πέσει θα το αγοράσει φθηνότερο 
από την αγορά (ακόμη καλύτερα). Αντίθετα όμως από το ΠΣ, στην περίπτωση του δικαιώματος 
η εταιρία θα πρέπει να καταβάλλει και ασφάλιστρο.  

1.3.2. Speculators (κερδοσκόποι) 

Ενώ οι Hedgers προσπαθούν να μειώσουν τον κίνδυνο που διαχειρίζονται (π.χ. με το να 
μειώσουν την μέγιστη ζημιά που μπορούν να έχουν), οι κερδοσκόποι αναλαμβάνουν ρίσκα τα 
οποία ευελπιστούν ότι θα τους οδηγήσουν σε κέρδη (π.χ. κάνουν κινήσεις που αυξάνουν τη δια-
σπορά του τυχαίου κέρδους τους). Για παράδειγμα, μπορεί να θεωρηθεί ότι «στοιχηματίζουν» 
στην άνοδο ή στην πτώση ή στην στασιμότητα της τιμής μιας μετοχής. Τέτοιο παράδειγμα είδα-
με παραπάνω στον επενδυτή Δ. Αν π.χ. ένας κερδοσκόπος πιστεύει ότι η τιμή του δολαρίου ως 
προς το ευρώ θα ανέβει τότε μπορεί π.χ. να αγοράσει ένα ΣΜΕ με βάση το οποίο θα αγοράσει σε 
τρεις μήνες 1000000 δολάρια προς 0.87 ευρώ το ένα. Αν η τιμή του δολαρίου όντως ανέβει πά-
νω από τα 0.87 ευρώ τότε ο επενδυτής αυτός θα έχει κέρδος ενώ αντίθετα αν κατέβει θα έχει ζη-
μιά. Η διαφορά με το να αγοράσει τα δολάρια σήμερα στην τρέχουσα ισοτιμία είναι ότι σε αυτή 
την περίπτωση θα πρέπει να πληρώσει τώρα ενώ με το ΣΜΕ θα κληθεί να πληρώσει σε τρεις 
μήνες, ουσιαστικά μόνο αν έχει ζημία.  

1.3.3. Arbitrageurs 
Οι συγκεκριμένοι συναλλασσόμενοι δεν προσδοκούν κέρδος αναλαμβάνοντας ρίσκο ό-

πως οι κερδοσκόποι (και με αυτή την έννοια οι κερδοσκόποι μπορούν να θεωρηθούν ως «δίκαιοι 
παίκτες» της αγοράς), αλλά προσπαθούν να εντοπίσουν πρόσκαιρες ανισορροπίες της αγοράς 
και να τις εκμεταλλευτούν αποκομίζοντας σίγουρο κέρδος, χωρίς ρίσκο (ο όρος arbitrage μετα-
φράζεται και ως εξισορροποιητική κερδοσκοπία). Ένας arbitrageur μπορεί, εκμεταλλευόμενος 
κάποιες συγκυρίες και ακολουθώντας μια συγκεκριμένη στρατηγική αγοράς μετοχών, ομολόγων 
και παραγώγων να έχει σίγουρο κέρδος. Ένα απλό παράδειγμα είναι το εξής: η μετοχή ΑΑΑ δι-
ατίθεται ταυτόχρονα σε δύο αγορές, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και στο χρηματιστή-
ριο του Λονδίνου με τιμή 168 δολάρια και 100 λίρες Αγγλίας αντίστοιχα, ενώ η τρέχουσα ισοτι-
μία Δολαρίου - Λίρας είναι 1 λίρα = 1.7 δολ. (πώληση λίρας). Ένας arbitrageur μπορεί να αγο-



Boutsikas M.V. (2005-7), Σημειώσεις μαθήματος «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» 
Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
 

11

ράσει 1000 μετοχές της ΑΑΑ από την Νέα Υόρκη και να τις πωλήσει άμεσα στο Λονδίνο. Το 
κέρδος που θα έχει θα είναι      

(−168 + 100*1.7 )×1000 = 2000 δολάρια 

χωρίς να συνυπολογίζονται τα έξοδα συναλλαγών. Επομένως θα έχει σίγουρο κέρδος (χωρίς ρί-
σκο). Η ευκαιρία αυτή σύντομα θα εκλείψει διότι, αντιλαμβανόμενοι το γεγονός, θα σπεύσουν 
πολλοί να αγοράσουν από την Νέα Υόρκη και να πωλήσουν στο Λονδίνο, αυξάνοντας της αξία 
της ΑΑΑ στο μεν και μειώνοντάς τη στο δε. Το αποτέλεσμα θα είναι να φτάσει η τιμή της ΑΑΑ 
σε ένα σημείο ισορροπίας που δεν θα επιτρέπει σίγουρο κέρδος. Επομένως οι ευκαιρίες για 
arbitrage που τυχόν εμφανίζονται στην αγορά, πολύ γρήγορα εξαφανίζονται. Στα παρακάτω κε-
φάλαια θα κάνουμε την παραδοχή ότι η αγορά βρίσκεται συνεχώς σε μία κατάσταση ισορροπίας 
(δηλαδή δεν υπάρχει ευκαιρία για arbitrage).  

Κλείνοντας, μπορούμε να πούμε ότι η αγορά των παραγώγων αναπτύχθηκε για δύο κυ-
ρίως λόγους: για την αντιστάθμιση των κινδύνων (hedging) σε χαρτοφυλάκια διαχειριστών (π.χ. 
ώστε ο κάτοχος ενός χαρτοφυλακίου μετοχών να αντιμετωπίσει μια επικείμενη κρίση) και φυσι-
κά για κερδοσκοπία λόγω της αβεβαιότητας της αγοράς (π.χ. ώστε ένας επενδυτής να εκμεταλ-
λευτεί μία επικείμενη άνοδο της αγοράς). Παράγωγα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από τον ιδιώτη επενδυτή αλλά κυρίως χρησιμοποιούνται από τράπεζες, αμοιβαία κεφάλαια, δια-
χειριστές μεγάλων ιδιωτικών κεφαλαίων, ασφαλιστικά ταμεία και εταιρίες, δημόσιες εταιρίες, 
επενδυτικές εταιρίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κ.α. (οι οποίες αποσκοπούν περισσότερο στην α-
ντιστάθμιση των κινδύνων στα χαρτοφυλάκια τους και λιγότερο στην κερδοσκοπία). 

 

1.4. Στρατηγικές αγοραπωλησιών μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης 

 Παραπάνω είδαμε ποιο είναι το κέρδος σε κάθε μία από τις τέσσερις διαφορετικές θέσεις 
που μπορεί να λάβει κάποιος στην αγορά χρησιμοποιώντας ένα δικαίωμα προαίρεσης Για παρά-
δειγμα, για την αγορά δικαιώματος αγοράς – long call είδαμε ότι το κέρδος είναι (ST − K)+ − C 
και ένας επενδυτής λαμβάνει αυτή την θέση όταν προσδοκά άνοδο της τιμής του υποκείμενου 
αγαθού. Είναι αυτονόητο ότι ένας επενδυτής μπορεί να λάβει και πιο σύνθετες θέσεις χρησιμο-
ποιώντας περισσότερα από ένα δικαιώματα προαίρεσης ταυτόχρονα. Είναι ενδιαφέρον να δούμε 
εν συντομία κάποιες τέτοιες σύνθετες στρατηγικές. 

 

1.4.1. Στρατηγικές που αφορούν μια μετοχή και ένα δικαίωμα προαίρεσης επί αυτής της με-
τοχής. 

 Υπάρχουν τέσσερις βασικές στρατηγικές που αφορούν μία μετοχή και ένα δικαίωμα επί 
της ίδιας μετοχής.   

(α) Η πρώτη αφορά την πώληση ενός δικαιώματος αγοράς (short call, π.χ. της εταιρίας 
ΑΑΑ) και την παράλληλη αγορά της μετοχής ΑΑΑ (covered call). Σε αυτή την περίπτωση η α-
γορά της μετοχής «καλύπτει» την περίπτωση απότομης αύξησης της τιμής της μετοχής (αν είχα-
με λάβει μόνο τη θέση short call θα είχαμε μεγάλη ζημιά). Στο πρώτο γράφημα αριστερά φαίνε-
ται το κέρδος από την χρήση του δικαιώματος αγοράς (short call) σε σχέση με την τιμή της με-
τοχής ST στο χρόνο εξάσκησης Τ, στο μεσαίο γράφημα φαίνεται το κέρδος από την αγορά της 
μετοχής (σήμερα, στην τιμή S0) σε σχέση με την τιμή της μετοχής ST στο χρόνο εξάσκησης Τ  
και στο δεξιό γράφημα φαίνεται το συνολικό κέρδος (άθροισμα) από τις δύο αυτές παράλληλες 
τοποθετήσεις στην αγορά (συνεχής γραμμή). 
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   Κέρδος 

K 
 SΤ 0 

Short Call 

   Κέρδος 

 SΤ 0  S0 

  Κέρδος 

K 
 SΤ 0  S0 

 
(i) Κέρδος από την πώληση του δι-
καιώματος αγοράς της μετοχής 
ΑΑΑ: C − (SΤ − K)+ 

(ii) Κέρδος από την αγορά της μετο-
χής ΑΑΑ: ST – S0 

(iii) Συνολικό κέρδος από τον συν-
δυασμό των δύο τοποθετήσεων (i) 
και (ii) (covered call)  

Παρατηρούμε ότι το γράφημα του κέρδους από το συνδυασμό των δύο παραπάνω τοποθετήσεων 
(covered call) είναι όμοιο με το γράφημα του κέρδους που προκύπτει από την πώληση ενός δι-
καιώματος πώλησης (short put).  

 

(β) Η δεύτερη στρατηγική είναι η αντίθετη της (α): αφορά την αγορά ενός δικαιώματος 
αγοράς (long call, π.χ. της εταιρίας ΑΑΑ) και την παράλληλη πώληση της μετοχής ΑΑΑ (short 
selling). Τα αντίστοιχα γραφήματα του κέρδους σε σχέση με την τιμή ST της μετοχής ΑΑΑ την 
ημέρα λήξης του δικαιώματος είναι τα εξής: 
   Κέρδος 

K  ST 0 

long Call 

   Κέρδος 

 ST 0 
S0 

  Κέρδος 

K  ST 0 
S0 

 
(i) Κέρδος από την αγορά του δι-
καιώματος αγοράς της μετοχής 
ΑΑΑ:  (SΤ − K)+ − C 

(ii) Κέρδος από την πώληση (short 
sell) της μετοχής ΑΑΑ: S0 – ST 

(iii) Συνολικό κέρδος από τον συν-
δυασμό των δύο τοποθετήσεων (i) 
και (ii) (reverse covered call)  

Παρατηρούμε ότι το γράφημα του κέρδους από το συνδυασμό των δύο παραπάνω τοποθετήσεων 
είναι όμοιο με το γράφημα του κέρδους που προκύπτει από την αγορά ενός δικαιώματος πώλη-
σης (long put).  

(γ) Η τρίτη στρατηγική αφορά την αγορά ενός δικαιώματος πώλησης (long put, π.χ. της 
εταιρίας ΑΑΑ) και την παράλληλη αγορά της μετοχής ΑΑΑ (protective put). Τα αντίστοιχα 
γραφήματα του κέρδους σε σχέση με την τιμή ST της μετοχής ΑΑΑ την ημέρα λήξης του δι-
καιώματος είναι τα εξής: 
   Κέρδος 

K 
 SΤ 0 

 long put 

   Κέρδος 

 SΤ 0 
S0 

  Κέρδος 

K 
 SΤ 0 

S0 

 
(i) Κέρδος από την αγορά του δι-
καιώματος πώλησης της μετοχής 
ΑΑΑ:  (K − SΤ)+ − C΄. 

(ii) Κέρδος από την αγορά της μετο-
χής ΑΑΑ: ST – S0 

(iii) Συνολικό κέρδος από τον συν-
δυασμό των δύο τοποθετήσεων (i) 
και (ii) (protective put)  
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Παρατηρούμε ότι το γράφημα του κέρδους από το συνδυασμό των δύο παραπάνω τοποθετήσεων 
είναι όμοιο με το γράφημα του κέρδους που προκύπτει από την αγορά ενός δικαιώματος αγοράς 
(long call).  

(δ) Η τέταρτη στρατηγική είναι η αντίθετη της (γ): αφορά την πώληση ενός δικαιώμα-
τος πώλησης (short put, π.χ. της εταιρίας ΑΑΑ) και την παράλληλη πώληση της μετοχής ΑΑΑ 
(short selling). Τα αντίστοιχα γραφήματα του κέρδους σε σχέση με την τιμή ST της μετοχής 
ΑΑΑ την ημέρα λήξης του δικαιώματος είναι τα εξής: 
   Κέρδος 

K  ST 0 

Short put 

   Κέρδος 

 ST 0 S0 

  Κέρδος 

K  ST 0 S0 

 
(i) Κέρδος από την πώληση του δι-
καιώματος πώλησης της μετοχής 
ΑΑΑ:  C΄ − (K − SΤ)+. 

(ii) Κέρδος από την πώληση (short 
sell) της μετοχής ΑΑΑ: ST – S0 

(iii) Συνολικό κέρδος από τον συν-
δυασμό των δύο τοποθετήσεων (i) 
και (ii) 

Παρατηρούμε ότι το γράφημα του κέρδους από το συνδυασμό των δύο παραπάνω τοποθετήσεων 
είναι όμοιο με αυτό που προκύπτει από την πώληση ενός δικαιώματος αγοράς (short call).  
 

1.4.2. Στρατηγικές που αφορούν δικαιώματα προαίρεσης ιδίου τύπου επί της ίδιας μετοχής. 

 (α) Bull spread – Ανοδικό άνοιγμα. Η στρατηγική αυτή αφορά την αγορά ενός δικαιώ-
ματος αγοράς (long call) με τιμή εξάσκησης Κ1 και την παράλληλη πώληση ενός δικαιώματος 
αγοράς (short call) με τιμή εξάσκησης Κ2 > K1 (επί της ίδιας μετοχής και με ίδια ημερομηνία ε-
ξάσκησης με το πρώτο). Το κέρδος από την τοποθέτηση αυτή φαίνεται στο επόμενο γράφημα. 
Με διακεκομμένες γραμμές φαίνεται το κέρδος για καθένα από τα δύο δικαιώματα ενώ με τη 
συνεχή γραμμή φαίνεται το συνολικό κέρδος (άθροισμα των κερδών από τα δυο δικαιώματα).   
 

   Κέρδος 

 K2  ST
 0  K1 
 C2 

-C1 

  long call 

  short call  
Bull spread με τη χρήση δικαιωμάτων αγοράς  

Το συνολικό κέρδος δίνεται από τον τύπο (ST είναι η τιμή της μετοχής την ημέρα λήξης των δι-
καιωμάτων ενώ C1, C2  είναι οι τιμές των δυο δικαιωμάτων).  

(ST − K1)+ − C1 + C2 − (ST − K2)+ = 
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δηλαδή είναι ίσο με  

(ST − K1)+  − (ST − K2)+ = 
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μείον το ποσό C1 − C2 που θα πρέπει να καταβάλλει αρχικά.  

Ισχύει ότι C1 > C2 διότι η τιμή του δικαιώματος αγοράς μειώνεται όσο η τιμή εξάσκησης 
Κ αυξάνεται (για να αποκτήσουμε το δικαίωμα να αγοράσουμε σε χαμηλότερη τιμή K θα πρέπει 
να καταβάλλουμε μεγαλύτερο αντίτιμο C - θα δούμε περισσότερα που αφορούν την τιμή C σε 
επόμενο κεφάλαιο).  

 Με τη στρατηγική αυτή ο επενδυτής το πολύ να χάσει την αρχική του επένδυση C1 − C2 
και το πολύ να κερδίσει τη διαφορά των τιμών εξάσκησης Κ2 − Κ1 μείον την αρχική επένδυση 
C1 − C2. Υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη από bull spreads: (i) όταν και τα δύο calls βρίσκονται 
αρχικά in-the-money, (i) όταν και τα δύο calls βρίσκονται αρχικά out-the-money, και (iii) όταν 
το ένα call είναι αρχικά in-the-money και το άλλο είναι αρχικά out-of-the-money. 

 Ένα bull spread μπορεί να γίνει και με τη χρήση δύο δικαιωμάτων πώλησης (αντί αγο-
ράς). Με την αγορά ενός put με τιμή εξάσκησης Κ1 και την πώληση ενός put με τιμή εξάσκησης 
Κ2 > Κ1 επιτυγχάνεται όμοια συνάρτηση συνολικού κέρδους με αυτήν που βρέθηκε παραπάνω 
χρησιμοποιώντας δύο call options (αφήνεται ως άσκηση).   

 Όπως και στην περίπτωση αγοράς ενός μόνο δικαιώματος αγοράς (long call), η συγκε-
κριμένη στρατηγική ακολουθείται από κάποιον που προσδοκά άνοδο της τιμής της υποκείμενης 
μετοχής (ο όρος Bull χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει κάποιον που είναι αισιόδοξος και 
προσδοκά άνοδο τιμών). Η διαφορά εδώ είναι ότι υπάρχει ένα άνω φράγμα για το κέρδος (K2 − 
K1) και για το λόγο αυτό απαιτείται μικρότερη αρχική επένδυση C = C1 − C2 (για ένα long call 
θα ήταν C1).  

 (β) Bear spread – Καθοδικό άνοιγμα. Η στρατηγική αυτή αφορά και πάλι την αγορά 
ενός δικαιώματος αγοράς (long call) με τιμή εξάσκησης Κ1 και την παράλληλη πώληση ενός δι-
καιώματος αγοράς (short call) με τιμή εξάσκησης Κ2 (επί της ίδιας μετοχής και με ίδια ημερομη-
νία εξάσκησης). Η διαφορά είναι ότι τώρα επιλέγουμε τις τιμές εξάσκησης να είναι Κ2 < K1 αντί  
Κ2 > K1 στο bull spread. Το κέρδος από την τοποθέτηση αυτή φαίνεται στο επόμενο γράφημα. 
Με διακεκομμένες γραμμές φαίνεται το κέρδος για καθένα από τα δύο δικαιώματα ενώ με τη 
συνεχή γραμμή φαίνεται το συνολικό κέρδος (άθροισμα των κερδών από τα δυο δικαιώματα).   

   Κέρδος 

 K1 

 ST
 0  K2 

 C2 

-C1 

  long call 

  short call  
Bear spread με τη χρήση δικαιωμάτων αγοράς  
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Ο τύπος του συνολικού κέρδους μπορεί εύκολα να βρεθεί όπως και στην περίπτωση (α) του Bull 
spread (ST είναι η τιμή της μετοχής την ημέρα λήξης των δικαιωμάτων ενώ C1, C2  είναι οι τιμές 
των δυο δικαιωμάτων):  

(ST − K1)+ − C1 + C2 − (ST − K2)+ = 
⎪
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δηλαδή είναι ίσο με 

(ST − K1)+  − (ST − K2)+ = 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

<−
≤≤−−

<

T

TT

T

SKKK
KSKKS

KS

112

122

2

,
),(

,0
 

σύν το ποσό C2− C1 που θα εισπράξει αρχικά (τώρα ισχύει ότι C2 > C1 αφού Κ1 > Κ2) 

 Με τη στρατηγική αυτή ο επενδυτής το πολύ να κερδίσει την αρχική του είσπραξη C2 − 
C1 και το πολύ να χάσει τη διαφορά των τιμών εξάσκησης Κ2 − Κ1 συν την αρχική είσπραξη C2 

− C1. Όπως και στην περίπτωση των bull spreads, ένα bear spread μπορεί να γίνει και με τη χρή-
ση δύο δικαιωμάτων πώλησης (αντί αγοράς).  

 Η συγκεκριμένη στρατηγική ακολουθείται από κάποιον που προσδοκά πτώση της τιμής 
της υποκείμενης μετοχής (ο όρος bear χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει κάποιον που είναι 
απαισιόδοξος και προσδοκά πτώση των τιμών). Η διαφορά με την πώληση ενός μόνο call option 
είναι ότι υπάρχει ένα κάτω φράγμα για τη ζημιά (K2 − K1) και για το λόγο αυτό εισπράττεται μι-
κρότερο ασφάλιστρο C = C2 − C1 (για ένα short call θα ήταν C2).  

(γ) Butterfly Spread. Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε τρία διαφορετικά δικαιώματα 
προαίρεσης (με διαφορετικές τιμές εξάσκησης). Συγκεκριμένα αφορά την αγορά δύο δικαιωμά-
των αγοράς (long call) με τιμή εξάσκησης Κ1 και Κ3  (Κ1 < Κ3) και την παράλληλη πώληση δύο 
δικαιωμάτων αγοράς (short call) με τιμή εξάσκησης Κ2 (επί της ίδιας μετοχής και με ίδια ημερο-
μηνία εξάσκησης). Το Κ2 λαμβάνεται μεταξύ των Κ1 και Κ3 (συνήθως (Κ1+Κ2)/2) και βρίσκεται 
κοντά στην τρέχουσα τιμή της υποκείμενης μετοχής. Το κέρδος από την τοποθέτηση αυτή φαί-
νεται στο επόμενο γράφημα.  

   Κέρδος 

 ST 
 0  K1 

 C2 

-C1

K2

 K3 

-C3

  long call (Κ1) 

  long call (Κ3) 

 2 short call (Κ2)  
  Butterfly spread 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω γράφημα του κέρδους, η συγκεκριμένη στρατηγική επιφέρει 
θετική απόδοση όταν η τιμή ST της μετοχής την ημέρα λήξης βρίσκεται «κοντά» στο Κ2. Αντίθε-
τα, αν υπάρχει μεγάλη άνοδος ή πτώση της τιμής τότε υπάρχει ζημία (και το κέρδος και η ζημία 
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είναι όμως φραγμένα). Η στρατηγική αυτή χρησιμοποιείται από επενδυτές που δεν προσδοκούν 
μεγάλες διακυμάνσεις της τιμής της υποκείμενης μετοχής. 

 

1.4.3. Στρατηγικές που αφορούν δικαιώματα αγοράς και πώλησης ταυτόχρονα επί της ίδιας 
μετοχής. 

 (α) Straddle. Η αρκετά δημοφιλής αυτή στρατηγική αυτή αφορά την αγορά ενός δι-
καιώματος αγοράς (long call) και ενός δικαιώματος πώλησης (long put) (επί της ίδιας μετοχής 
και με ίδια ημερομηνία εξάσκησης) με την ίδια τιμή εξάσκησης Κ. Το κέρδος από την τοποθέ-
τηση αυτή φαίνεται στο επόμενο γράφημα.  

 
   Κέρδος 

 ST 0  K 

  long call 

  long put 
 

  Straddle  

Όπως φαίνεται από το παραπάνω γράφημα, η συγκεκριμένη στρατηγική επιφέρει θετική απόδο-
ση όταν η τιμή ST της μετοχής την ημέρα λήξης βρίσκεται «μακριά» από το Κ. Μάλιστα όσο πιο 
μακριά βρεθεί η ST από το Κ, τόσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος (μη φραγμένο κέρδος). Αντίθετα 
αν η τιμή ST παραμείνει κοντά στο Κ τότε υπάρχει ζημία (αλλά φραγμένη). Χρησιμοποιείται από 
επενδυτές που προσδοκούν μεγάλη κίνηση της τιμής της υποκείμενης μετοχής αλλά δεν γνωρί-
ζουν την κατεύθυνση της κίνησης (ανοδική ή καθοδική). 

 Η παραπάνω τοποθέτηση είναι γνωστή και ως bottom straddle ή αγορά straddle. Η αντί-
θετη τοποθέτηση είναι γνωστή ως top straddle ή πώληση straddle και βασίζεται στην πώληση 
ενός δικαιώματος αγοράς και στην πώληση ενός δικαιώματος πώλησης με την ίδια τιμή εξάσκη-
σης Κ. Το κέρδος από αυτή την τοποθέτηση είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έχει ένα 
bottom straddle. Κέρδος τώρα υπάρχει όταν η ST παραμείνει κοντά στο Κ (φραγμένο κέρδος) 
ενώ ζημία εμφανίζεται όταν το ST διαφέρει αρκετά από το Κ. Η διαφορά της top straddle από την 
butterfly spread τοποθέτηση είναι ότι στην top straddle η ζημία είναι μη φραγμένη (όσο «απο-
μακρύνεται» το  ST από το Κ τόσο αυξάνει η ζημία) και επομένως η τοποθέτηση αυτή είναι ι-
διαίτερα ριψοκίνδυνη.  

(β) Strip and Strap. Η στρατηγική strip και η στρατηγική strap είναι όμοια με την 
Straddle. Η strip βασίζεται στην αγορά ενός δικαιώματος αγοράς (long call) και δύο δικαιωμά-
των πώλησης (long put) (επί της ίδιας μετοχής και με ίδια ημερομηνία εξάσκησης) με την ίδια 
τιμή εξάσκησης Κ. Η στρατηγική strap βασίζεται στην αγορά δύο δικαιωμάτων αγοράς (long 
call) και ενός δικαιώματος πώλησης (long put) (επί της ίδιας μετοχής και με ίδια ημερομηνία 
εξάσκησης) με την ίδια τιμή εξάσκησης Κ. Το κέρδος από τις τοποθετήσεις αυτές φαίνεται στα 
επόμενα γραφήματα.  
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   Κέρδος 

 ST 
 0  K 

  long call 

  2 long put

  Κέρδος

 ST 0  K 

  2 long call 

 long put 
 

  Strip          Strap 

Και οι δύο παραπάνω τοποθετήσεις επιφέρουν θετική απόδοση όταν η τιμή ST της μετοχής την 
ημέρα λήξης βρίσκεται «μακριά» από το Κ (κινήθηκε είτε ανοδικά είτε καθοδικά). Στην τοποθέ-
τηση Srtip όμως ο επενδυτής θεωρεί πιο πιθανή την πτώση (τότε έχει μεγαλύτερο κέρδος) ενώ 
στην τοποθέτηση Strap θεωρεί πιο πιθανή την άνοδο της τιμής της μετοχής. 

(γ) Strangles. Η τοποθέτηση strangle είναι και αυτή όμοια με την straddle. Βασίζεται 
στην αγορά ενός δικαιωμάτος αγοράς (long call) και ενός δικαιώματος πώλησης (long put) (επί 
της ίδιας μετοχής και με ίδια ημερομηνία εξάσκησης) με διαφορετικές όμως τιμές εξάσκησης 
Κ1, Κ2 (K1 < K2). Το κέρδος από την τοποθέτηση αυτή φαίνεται στο επόμενο γράφημα.  

   Κέρδος

 ST 
 0 

 K1  K2

  long call 

  long put 
 

  Strangle 

Και η τοποθέτηση αυτή επιφέρει θετική απόδοση όταν η τιμή ST της μετοχής την ημέρα λήξης 
βρίσκεται «μακριά» από το Κ (κινήθηκε είτε ανοδικά είτε καθοδικά). 

 

Ερωτήματα – Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 

Άσκηση 1. Επιθυμούμε να πωλήσουμε ένα συγκεκριμένο αγαθό στην τιμή των 10000 ευρώ με-
τά από τρεις μήνες. (α) Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός Προθεσμιακού Συμβολαίου (forward 
contract) και ενός Δικαιώματος Πώλησης (long put) για το σκοπό αυτό; (β) Αν το αγαθό αυτό 
έχει τιμή (i) 9000, (ii) 11000 ευρώ, στο χρόνο εξάσκησης, ποιο θα είναι το κέρδος (αρνητικό ή 
θετικό) για κάθε ένα από τα δύο συμβόλαια;  

Άσκηση 2. Έστω ότι προβλέπουμε πτώση της τιμής μιας μετοχής. Πως μπορούμε να έχουμε 
κέρδος από αυτή την εξέλιξη χρησιμοποιώντας (i) ένα δικαίωμα αγοράς ή (ii) ένα δικαίωμα πώ-
λησης; Σε ποια από τις περιπτώσεις (i), (ii) λαμβάνουμε μεγάλο ρίσκο και γιατί;   

Άσκηση 3. Επιθυμούμε να αγοράσουμε ένα συγκεκριμένο αγαθό στην τιμή των 1000 ευρώ μετά 
από τρεις μήνες. (α) Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός Προθεσμιακού Συμβολαίου (long 
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forward) και ενός Δικαιώματος Αγοράς (long call) για το σκοπό αυτό; (β) Αν το αγαθό αυτό έχει 
τιμή (i) 900, (ii) 1100 ευρώ, στο χρόνο εξάσκησης, ποιο θα είναι το κέρδος (αρνητικό ή θετικό) 
για κάθε ένα από τα δύο συμβόλαια;  
Άσκηση 4. Έστω ότι κατέχουμε 10000 μετοχές μιας εταιρίας (με σημερινή αξία 32 ευρώ η κάθε 
μία) και (α) επιθυμούμε να εξασφαλισθούμε έναντι του κινδύνου πτώσης της τιμής της μετοχής 
κάτω από 30 ευρώ. Πως μπορούμε να το κάνουμε αυτό (i) χρησιμοποιώντας Συμβόλαια Μελλο-
ντικής Εκπλήρωσης (ii) χρησιμοποιώντας δικαιώματα προαίρεσης. (β) προβλέπουμε στασιμότη-
τα στην τιμή των μετοχών αυτών για τους επόμενους 2 μήνες. Πως θα μπορούσαμε να κερδί-
σουμε από αυτή την στασιμότητα χρησιμοποιώντας δικαιώματα προαίρεσης;  

Άσκηση 5. Ένας επενδυτής προβλέπει άνοδο της τιμής μιας μετοχής Μ. Έχοντας στην κατοχή 
του A = 6000€ επιθυμεί να επενδύσει είτε (α) στη μετοχή αυτή είτε (β) σε ένα δικαίωμα αγοράς 
επί της μετοχής. Στην αγορά διατίθενται δικαιώματα αγοράς τριών μηνών (Ευρωπαϊκού τύπου, 
επί m = 50 μετοχών Μ) με τιμή εξάσκησης Κ = 20€ ανά μετοχή και τιμή αγοράς C = 2€ ανά με-
τοχή, ενώ η τρέχουσα τιμή της μετοχής είναι S0 = 19€. Προτείνετε μια στρατηγική για το (α) και 
μια για το (β) και σε κάθε περίπτωση δώστε τη συνάρτηση και το γράφημα κέρδους στο χρόνο Τ 
εξάσκησης του δικαιώματος. Ποιο θα είναι το κέρδος σε κάθε περίπτωση αν ST = 25€ ή ST = 
15€; Ποια από τις δύο στρατηγικές είναι πιο ριψοκίνδυνη; 

Άσκηση 6. Ένας διαχειριστής ενός χαρτοφυλακίου διαχειρίζεται n = 5000 μετοχές Μ τρέχουσας 
αξίας S0 = 26€ η κάθε μία.  
(a) Πως μπορεί να χρησιμοποιήσει δικαιώματα πώλησης ώστε να εξασφαλισθεί έναντι του κιν-
δύνου μεγάλης πτώσης της τιμής της συγκεκριμένης μετοχής τους επόμενους τέσσερεις μήνες;  
(β) Στην αγορά διατίθενται δικαιώματα πώλησης τεσσάρων μηνών (Ευρωπαϊκού τύπου, επί με-
τοχών Μ) με τιμή εξάσκησης Κ = 25€ ανά μετοχή και τιμή αγοράς C = 1.6€ ανά μετοχή. Να δο-
θεί η συνάρτηση και να γίνει το γράφημα κέρδους από την κατοχή των μετοχών με και χωρίς 
hedging (δηλ. την παράλληλη αγορά h δικαιωμάτων πώλησης). Κάντε το γράφημα για τις περι-
πτώσεις: n < h, n = h, n > h. Ποια είναι η μεγαλύτερη ζημιά που μπορούμε να έχουμε όταν h = n; 
(γ) Επί πόσων μετοχών h θα πρέπει να είναι τα δικαιώματα που θα χρησιμοποιηθούν ώστε αν 
πέσει η τιμή της μετοχής στα ST = 15€, η συνολική ζημιά να είναι μόνο a = −20000 αντί −55000 
που θα έχουμε χωρίς hedging. 

Άσκηση 7. Δικαιολογείστε γιατί ένα long forward συμβόλαιο είναι ισοδύναμο με ένα long call 
και ένα short put (Ευρωπαϊκού τύπου). 

Άσκηση 8. Σε μία αγορά διατίθενται δικαιώματα αγοράς τριών μηνών επί μιας μετοχής με τιμές 
εξάσκησης 30, 35 και 40 ευρώ. Οι τρέχουσες τιμές αγοράς των συγκεκριμένων δικαιωμάτων 
είναι 8, 4 και 1 ευρώ αντίστοιχα. Περιγράψτε πως μπορούμε με αυτά τα δικαιώματα να κατα-
σκευάσουμε μια μη ριψοκίνδυνη στρατηγική που οδηγεί σε κέρδος όταν η τιμή της μετοχής την 
ημέρα εξάσκησης κυμανθεί γύρω από τα 35 ευρώ. Δώστε τη συνάρτηση και το γράφημα κέρ-
δους (στο χρόνο εξάσκησης). Αν η τιμή της μετοχής την ημέρα εξάσκησης είναι (i) 25, (ii) 35, 
(iii) 45 ευρώ, να βρείτε το κέρδος από την στρατηγική αυτή.  

Άσκηση 9. Ένας επενδυτής προβλέπει ότι η τιμή μιας μετοχής θα μεταβληθεί στο επόμενο χρο-
νικό διάστημα αλλά δεν γνωρίζει προς ποια κατεύθυνση (ανοδικά ή καθοδικά). Πως μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ένα long call και ένα long put για να κερδοσκοπήσει; Αναλαμβάνει μεγάλο κίν-
δυνο με αυτή του τη θέση; 

Άσκηση 10. Ένα call option με τιμή εξάσκησης 100 ευρώ κοστίζει 4 ευρώ και ένα put option με 
τιμή εξάσκησης 90 ευρώ κοστίζει 6 ευρώ. Εξηγείστε πως μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα 
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strangle με αυτά τα δικαιώματα. Δώστε τη συνάρτηση κέρδους και κατασκευάστε και τα αντί-
στοιχα γραφήματα. 

Άσκηση 11. Περιγράψτε πως μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα bull spread και ένα bear spread 
από δικαιώματα πώλησης. Ποια είναι η διαφορά τους από ένα bull spread και ένα bear spread 
αντίστοιχα που κατασκευάζονται από δικαιώματα αγοράς; 

Άσκηση 12. Ένα box spread είναι ένας συνδυασμός από ένα bull spread (από calls με τιμές εξά-
σκησης Κ1, Κ2) και ένα bear spread (από puts με ίδιες τιμές εξάσκησης Κ1, Κ2) με τον ίδιο χρόνο 
εξάσκησης. Ποια είναι η συνάρτηση κέρδους (στο χρόνο εξάσκησης) και το αντίστοιχο γράφη-
μα; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Εισαγωγή στην Τιμολόγηση Παραγώγων  

– Διωνυμικό Μοντέλο μιας Περιόδου 
  

 

2.1. Χρονική Αξία Χρήματος - Επιτόκια 

 Αν ένα άτομο ή εταιρία Α κατέχει ένα χρηματικό ποσό P και δεν σκοπεύει να το χρησι-
μοποιήσει άμεσα, τότε μπορεί να το δανείσει για ένα χρονικό διάστημα σε ένα άλλο άτομο ή ε-
ταιρία Β που μπορεί να το αξιοποιήσει κατάλληλα (π.χ. κάλυψη οφειλών, επένδυση κ.α.). Για 
την «διευκόλυνση» αυτή το άτομο Β θα πρέπει, μαζί με την επιστροφή του ποσού P στο Α, να 
καταβάλλει και κάποιο πρόσθετο ποσό, τον λεγόμενο τόκο. Αν π.χ. κάποιος δανεισθεί για ένα 
έτος ένα χρηματικό ποσό P με απλό (ετήσιο) επιτόκιο r τότε μετά από ένα έτος θα πρέπει να ε-
πιστρέψει το αρχικό ποσό συν τον τόκο, δηλαδή, θα πρέπει να επιστρέψει ποσό, 

P + Pr = P(1 + r). 

Στην αγορά υπάρχουν πολλά διαφορετικά επιτόκια, π.χ. επιτόκια τραπεζικών καταθέσε-
ων, διατραπεζικά επιτόκια (LIBOR: London Interbank Offered Rate ή EURIBOR: European 
Interbank Offered Rate κ.α.), επιτόκια ομολόγων, κ.α. Γενικά, όσο μεγαλύτερος είναι ο πιστωτι-
κός κίνδυνος (και όσο μικρότερη η ευελιξία του «δανείου»), τόσο μεγαλύτερο είναι και το επι-
τόκιο. Για παράδειγμα, τα ομόλογα εταιριών έχουν το μεγαλύτερο επιτόκιο αλλά και το μεγαλύ-
τερο κίνδυνο (διότι π.χ. η εταιρία που εξέδωσε το ομόλογο μπορεί να πτωχεύσει).  

 

2.1.1. Ανατοκισμός σε k Περιόδους 

Ένα (επενδυμένο) κεφάλαιο P αποδίδει τόκο με ονομαστικό ετήσιο επιτόκιο r, με βάση k 
περιόδους ανατοκισμού, αν το ποσό ανατοκίζεται σε k περιόδους ανά έτος, σε κάθε μία από τις 
οποίες θεωρείται απλό επιτόκιο r/k. Δηλαδή, στο τέλος της πρώτης περιόδου στο αρχικό ποσό P 
θα προστεθεί τόκος με απλό επιτόκιο r/k, δηλαδή θα γίνει 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

k
rP 1 . 

Την δεύτερη περίοδο το παραπάνω ποσό τοκίζεται και πάλι (ανατοκίζεται) με επιτόκιο r/k και 
επομένως στο τέλος της δεύτερης περιόδου θα γίνει 

2

111 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

k
rP

k
r

k
rP , 

κ.ο.κ. στο τέλος της k-οστής περιόδου (δηλαδή μετά ακριβώς από ένα έτος) η επένδυση του αρ-
χικού κεφαλαίου P αποδίδει το ποσό 

k

k
rP ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +1 . 

Με το ίδιο σκεπτικό, μετά από m χρόνια, θα αποδοθεί ποσό mkkrP )/1( + .  
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Για παράδειγμα, αρχικό κεφάλαιο P = 100000 ευρώ δανείζεται (π.χ. σε μία τράπεζα μέ-
σω κατάθεσης σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή π.χ. σε μία επιχείρηση ή το κράτος αγοράζοντας 
ομόλογα δημοσίου) με ονομαστικό ετήσιο επιτόκιο 6% με τριμηνιαίο ανατοκισμό (δηλ. k = 4). 
Στο τέλος του έτους θα πρέπει να επιστραφεί το ποσό 

106136
4
06.011000001

4

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

k

k
rP  ευρώ. 

Είναι φανερό ότι στο τέλος του έτους αντιστοιχεί πραγματικό επιτόκιο 6.136% αντί 6% που είναι 
το ονομαστικό. Το πραγματικό επιτόκιο αυξάνει όσο αυξάνονται οι περίοδοι ανατοκισμού. 

  

2.1.2. Συνεχής Ανατοκισμός 
Ένα (επενδυμένο) κεφάλαιο P αποδίδει τόκο με ονομαστικό ετήσιο επιτόκιο r, με συνεχή 

ανατοκισμό, αν έχουμε k → ∞ περιόδους ανατοκισμού. Στο τέλος του έτους θα πρέπει να αποδο-
θεί ποσό ίσο με  

rk

k
Pe

k
rP =+

∞→
)1(lim , 

Γενικά, μετά από t έτη (t∈(0,∞)) το αρχικό κεφάλαιο P αποδίδει το ποσό rtPe .  

Για παράδειγμα, σε P = 100000 ευρώ με ονομαστικό ετήσιο επιτόκιο 6% με συνεχή ανα-
τοκισμό μετά από ένα έτος αντιστοιχεί ποσό 100000e0.06 = 106184 (πραγματικό επιτόκιο 
6.184%). Ενώ μετά από έναν μήνα (t = 1/12) αντιστοιχεί ποσό 100000e0.06/12 = 100501.  

Το r καλείται και συνεχές σύνθετο επιτόκιο ή ρυθμός επιτοκίου. Στο εξής θα θεωρούμε ότι 
όλα τα επιτόκια της αγοράς αναφέρονται σε συνεχή ανατοκισμό.  

 

2.1.3. Κυμαινόμενο Επιτόκιο με Συνεχή Ανατοκισμό 
Το μοντέλο του συνεχούς ανατοκισμού που είδαμε παραπάνω μπορεί ισοδύναμα να πε-

ριγραφεί ως εξής: Έστω ότι ποσό P τοποθετείται σε μία επένδυση που προσφέρει τόκο με επιτό-
κιο r (ονομαστικό, ετήσιο, με συνεχή ανατοκισμό).  Ας συμβολίσουμε με P(t) την αξία του ε-
πενδυμένου ποσού μετά από χρόνο t (P(0) = P). Μπορεί να θεωρηθεί ότι σε κάθε πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα (t, t+Δt] προστίθεται στο P(t) τόκος ίσος με P(t)rΔt (επιτόκιο rΔt), δηλαδή,  

trtPtPttP Δ+≈Δ+ )()()(     όταν   Δt ≈ 0   (για κάθε t)1 

ή σχηματικά rdttPtPdttP )()()( +=+  ή rdttPtdP )()( =  και επομένως  

rtP
dt

tdPtP )()()( ==′    (για κάθε t). 

Αυτή είναι μια απλή διαφορική εξίσωση που ικανοποιεί η συνάρτηση P(t) (διότι στην εξίσωση 
εμφανίζεται η P(t) και η παράγωγός της P΄(t)). Μπορούμε εύκολα να «λύσουμε» αυτή τη διαφο-
ρική εξίσωση και να βρούμε την συνάρτηση P(t) που την ικανοποιεί: 

                                                 
1 Πιο αυστηρά, )()()()( totrtPtPttP Δ+Δ+=Δ+  όπου ο(Δt) είναι μία συνάρτηση με την ιδιότητα ο(Δt)/Δt → 0. 
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rtPr
tP
tPrtPtP =′⇔=

′
⇔=′ ))((ln

)(
)()()(  (για κάθε t), 

και ολοκληρώνοντας και τα δύο μέλη ως προς t στο [0, x] θα είναι 

rxxx
ePxPrxPxPdtrdttP )0()()0(ln)(ln))((ln

00
=⇔=−⇔=′ ∫∫ . 

Δηλαδή εξάγουμε και πάλι τον γνωστό τύπο που αντιστοιχεί σε συνεχή ανατοκισμό με επιτόκιο 
r. 

Προφανώς στα παραπάνω έχουμε θεωρήσει ότι το επιτόκιο r είναι σταθερό. Σε ορισμέ-
νες εφαρμογές όπως το επιτόκιο μπορεί γενικότερα να θεωρηθεί ως μια συνάρτηση του χρόνου. 
Ακολουθώντας και πάλι την παραπάνω διαδικασία, θέτοντας r(t) στη θέση του r, σε κάθε απει-
ροστό χρονικό διάστημα (t, t+dt] προστίθεται στο P(t) τόκος ίσος με dttrtP )()( , δηλαδή,  

dttrtPtPdttP )()()()( +=+    ή ισοδύναμα   dttrtPtdP )()()( =    (για κάθε t), 

Αυτή η διαφορική εξίσωση έχει την ίδια απλή μορφή με την παραπάνω και λύνεται παρομοίως: 

∫=⇔=−⇔=′ ∫∫∫
x

dttrxxx
ePxPdttrPxPdttrdttP 0

)(

000
)0()()()0(ln)(ln)())((ln . 

 

2.1.4. Παρούσα και Μελλοντική Αξία.  

 Στη συνέχεια θα θεωρούμε ότι στην αγορά μπορεί κανείς πάντοτε να δανείσει ή να δα-
νεισθεί με ονομαστικό ετήσιο επιτόκιο r (συνεχούς ανατοκισμού) χωρίς να υπάρχει ρίσκο (δη-
λαδή ο δανειζόμενος θα επιστρέψει πάντοτε το ποσό συν τον τόκο που αντιστοιχεί). Το r θα κα-
λείται επιτόκιο χωρίς κίνδυνο της αγοράς (risk-free interest rate) και συνήθως αναφέρεται στο 
επιτόκιο των ομολόγων της αγοράς που έχουν το μικρότερο κίνδυνο. Το επιτόκιο αυτό στην 
πράξη δεν είναι σταθερό, αλλά στο εξής θα μελετάμε την αγορά σε έναν χρονικό ορίζοντα μέσα 
στον οποίο μπορούμε για απλότητα να θεωρήσουμε ότι το r παραμένει σταθερό (στο τελευταίο 
κεφάλαιο θα εξετάσουμε και κάποια μοντέλα με μη σταθερό – στοχαστικό επιτόκιο).  

Επομένως ένα χρηματικό ποσό που σήμερα έχει παρούσα (προεξοφλημένη) αξία P, μετά 
από χρόνο t (μετρούμενο σε έτη) θα έχει μελλοντική αξία Pe rt (αν επένδυε κανείς σήμερα το 
ποσό P σε ομόλογα με επιτόκιο r, μετά από χρόνο t θα ελάμβανε το ποσό Pe rt). Αντίθετα ένα 
ποσό που μετά από χρόνο t έχει μελλοντική αξία A, σήμερα θα έχει παρούσα αξία rtAe−  (αν ε-
πένδυε κανείς σήμερα το ποσό rtAe−  σε ομόλογα με επιτόκιο r, μετά από χρόνο t θα ελάμβανε 
το ποσό AeAe rtrt =− ). 

 Παράδειγμα. Έστω ότι κάποιος καταβάλλει το ποσό Α σε καθένα από τους χρόνους 0, t, 
2t, …, (n−1)t (θεωρούμε ετήσιο επιτόκιο r). H παρούσα αξία του συνολικού ποσού που έχει κα-
ταβληθεί θα είναι 

rt

nrtn

i

irttnrtrrt

e
eAeAAeAeAeA −

−−

=

−−−−−

−
−

==+++++ ∑ 1
)(1)(...

1

0

)1(2  

ενώ η η μέλλουσα αξία του συνολικού ποσού π.χ. στο χρόνο τ θα είναι  
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τr
rt

nrt

e
e
eA −

−

−
−
1

)(1 . 

Αν π.χ. κάποιος επιθυμεί να δανεισθεί σήμερα ένα ποσό P και συμφωνεί να το ξεχρεώσει κατα-
βάλλοντας n δόσεις Α στους χρόνους 0, t, 2t, …, (n−1)t τότε κάθε δόση Α θα πρέπει να ικανο-
ποιεί την εξίσωση 

.
1
1

1
)(1

rnt

rt

rt

nrt

e
ePA

e
eAP −

−

−

−

−
−

=⇒
−

−
=  

Π.χ. αν P = 100000, r = 4%, n = 12⋅30, t = 1/12, τότε Α = 476.21.  

Προφανώς, αν πρέπει να συγκρίνουμε δύο χρηματικά ποσά, αυτό θα πρέπει να γίνεται 
στον ίδιο χρόνο (π.χ. με βάση την παρούσα αξία τους ή την μέλλουσα αξία τους στον ίδιο χρόνο 
t). Στο εξής ο χρόνος θα μετράται σε έτη και τα επιτόκια θα είναι ονομαστικά ετήσια (με συνεχή 
ανατοκισμό). 

 

2.2. Τιμολόγηση Forwards και Futures 

Ένα πρόβλημα που τίθεται αναφορικά με τα προθεσμιακά συμβόλαια (Forwards) και τα 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ, Futures) είναι ο καθορισμός της τιμής συναλλαγής  
(delivery price). Επίσης μας ενδιαφέρει να δούμε πως μπορεί να διαμορφώνεται η τιμή αγοράς ή 
πώλησης ενός ΣΜΕ μετά την σύναψή του και πριν την λήξη του (όπως είδαμε ΣΜΕ αγοράζο-
νται και πωλούνται στο χρηματιστήριο παραγώγων μέχρι και την λήξη τους). Ακόμη ένα πρό-
βλημα, όπως θα δούμε αρκετά πιο πολύπλοκο από τα προηγούμενα, είναι ο καθορισμός της τι-
μής C ενός δικαιώματος προαίρεσης.  

Αρχικά θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα που αφορούν τα ΠΣ και τα 
ΣΜΕ. Όπως θα δούμε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό με σχετικά απλό τρόπο. 
Στη συνέχεια θα περάσουμε στο πρόβλημα που αφορά τα δικαιώματα προαίρεσης. Αν και το 
πρόβλημα αυτό εκ πρώτης όψεως ίσως φαίνεται απλό, θα αποδειχθεί ότι είναι αρκετά πιο πολύ-
πλοκο. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι για ένα τόσο πρακτικό πρόβλημα απαιτείται η χρήση 
θεωρητικών εργαλείων όπως η θεωρία στοχαστικών ανελίξεων και ειδικότερα η στοχαστική α-
νάλυση. Τα τελευταία χρόνια η σχετική θεωρία έχει αναπτυχθεί αρκετά, και συνεχίζει να ανα-
πτύσσεται, στην προσπάθεια ικανοποιητικής μαθηματικής μοντελοποίησης μιας χρηματοοικο-
νομικής αγοράς. 

Για να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα υποθέτουμε απλουστευτικά ότι 

• Στην αγορά δεν υπάρχουν κόστη συναλλαγών (transaction costs), ενώ όλα τα κέρδη φορολογού-
νται με τον ίδιο τρόπο (ίδιο φορολογικό συντελεστή). 

• Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να δανείζουν και να δανείζονται με το ίδιο (ετήσιο, ονομαστικό) 
επιτόκιο r χωρίς κίνδυνο (risk free interest rate) με συνεχή ανατοκισμό.  

• Οι συναλλασσόμενοι δρουν λογικά, σύμφωνα με τις προσδοκίες τους, και προσπαθούν να εκμε-
ταλλευτούν οποιαδήποτε ευκαιρία για σίγουρο κέρδος εμφανίζεται. Αυτή η τελευταία παραδοχή 
είναι αρκετά σημαντική διότι σύμφωνα με αυτήν, μόλις εμφανιστεί μια ευκαιρία για arbitrage 
στην αγορά (δηλ. μια στρατηγική αγοραπωλησιών μετοχών, ομολόγων και παραγώγων που α-
ποφέρει σίγουρο κέρδος), τότε αρκετοί επενδυτές θα σπεύσουν να την εκμεταλλευτούν με συνέ-
πεια αυτή σύντομα να χαθεί (η αγορά θα βρεθεί πολύ γρήγορα σε «κατάσταση ισορροπίας»). 
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Αυτό μας οδηγεί στο να θεωρήσουμε ότι οι τιμές που αφορούν τα διάφορα παράγωγα προϊόντα 
είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται «ισορροπία» στην αγορά (δηλ. δεν προσφέρεται δυνατότη-
τα για arbitrage). Αν δεν ίσχυε αυτό, π.χ. η τιμή C ενός δικαιώματος προαίρεσης είναι χαμηλή, 
προσφέροντας δυνατότητα για arbitrage, τότε θα αυξηθεί η ζήτησή του με συνέπεια πολύ σύ-
ντομα να αυξηθεί η τιμή του μέχρι να χαθεί αυτή η ευκαιρία για arbitrage. 

  

Ξεκινάμε λοιπόν με το απλούστερο πρόβλημα που είναι ο καθορισμός της τιμής συναλ-
λαγής (delivery price) στα προθεσμιακά συμβόλαια (Forwards) και τα συμβόλαια μελλοντικής 
εκπλήρωσης (ΣΜΕ, Futures). 

 Ας υποθέσουμε ότι σήμερα επιθυμούμε να συνάψουμε ένα ΣΜΕ (π.χ. να λάβουμε long 
position) επί ενός αγαθού (π.χ. 100 μετοχές ΑΑΑ) με ημερομηνία παράδοσης μετά από T∈(0,∞) 
έτη. Με αυτό το συμβόλαιο υποσχόμαστε να αγοράσουμε μετά από χρόνο T το υποκείμενο αγα-
θό από τον αντισυμβαλλόμενο (αυτόν που έχει λάβει short position) σε μία προκαθορισμένη τι-
μή K. Ποια θα πρέπει να είναι όμως η τιμή συναλλαγής K; Μπορεί να είναι οποιαδήποτε τιμή;  

 Έστω St η τιμή του υποκείμενου αγαθού (π.χ. των 100 μετοχών ΑΑΑ) μετά από χρόνο t. 
Επομένως σήμερα, ημέρα σύναψης του ΣΜΕ, το αγαθό αυτό έχει τιμή S0 ενώ στο χρόνο T λήξης 
του ΣΜΕ θα έχει τιμή ST. Η σημερινή τιμή S0 είναι γνωστή ενώ η τιμή ST είναι τυχαία μεταβλητή 
με κάποια κατανομή. Σε αυτό το σημείο μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι η προκαθορισμένη τιμή 
αγοραπωλησίας K του υποκείμενου αγαθού θα πρέπει να είναι ίση με την αναμενόμενη τιμή του 
αγαθού στο χρόνο παράδοσης, δηλαδή K = E(ST). Όπως θα δούμε όμως στη συνέχεια κάτι τέτοι-
ο, αν και φαίνεται αρκετά λογικό, δεν ισχύει.    

  Από που πρέπει όμως να ξεκινήσουμε για να προσδιορίσουμε την τιμή K; Το κλειδί είναι 
να εκμεταλλευτούμε την υπόθεση ότι η αγορά βρίσκεται σε «κατάσταση ισορροπίας». Αυτό ση-
μαίνει ότι η τιμή K πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην δημιουργείται ευκαιρία για arbitrage. 
Ακόμη και αν η K καθοριστεί διαφορετικά ώστε να οδηγεί σε arbitrage, πολύ γρήγορα, μέσα από 
τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης, θα αρχίσει να μεταβάλλεται ώσπου να φτάσει 
στην τιμή «ισορροπίας» στην οποία δεν προσφέρεται πια ευκαιρία για arbitrage (αν π.χ. η K ή-
ταν χαμηλή, θα έσπευδαν αρκετοί να λάβουν long position στο ΣΜE με αποτέλεσμα να αυξηθεί 
η K). Αποδεικνύεται η επόμενη πρόταση η οποία αφορά ΣΜΕ και ΠΣ επί ενός αγαθού του οποί-
ου η κατοχή δεν προσφέρει κάποιο εισόδημα (π.χ. μέρισμα ή κάποιο τόκο). 

Πρόταση 2.2.1. Η τιμή συναλλαγής Κ (delivery price) ενός ΣΜΕ ή ενός ΠΣ με λήξη μετά 
από T έτη, η οποία δεν οδηγεί σε arbitrage είναι  

rTeSK 0= , 

όπου S0 η τιμή του υποκείμενου αγαθού την ημέρα σύναψης του συμβολαίου και r το επιτόκιο χω-
ρίς κίνδυνο της αγοράς.  

Απόδειξη. Έστω ότι για την τιμή συναλλαγής Κ ισχύει ότι 
rTeSK 0> . 

Στην περίπτωση αυτή ένας επενδυτής μπορεί σήμερα να λάβει short position (υπόσχεται να πω-
λήσει) σε ένα ΣΜΕ αυτού του τύπου και παράλληλα να δανεισθεί το ποσό S0 (με επιτόκιο r) και 
να αγοράσει την υποκείμενη μετοχή (δηλ. 100 μετοχές ΑΑΑ). Στο χρόνο λήξης του συμβολαίου, 
ο επενδυτής αυτός θα πωλήσει σύμφωνα με το ΣΜΕ την υποκείμενη μετοχή (που αγόρασε στο 
χρόνο 0) στην τιμή K και θα εξοφλήσει το δάνειο που έλαβε καταβάλλοντας ποσό S0erT. Ο επεν-
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δυτής αυτός θα έχει σίγουρο κέρδος Κ − S0erT > 0, και επομένως προσφέρεται δυνατότητα για 
arbitrage στην αγορά.  

Με τον ίδιο τρόπο, αν  
rTeSK 0< , 

τότε ο επενδυτής μπορεί σήμερα να λάβει long position (υπόσχεται να αγοράσει) σε ένα ΣΜΕ 
αυτού του τύπου και παράλληλα πωλεί ανοιχτά (short sell) την υποκείμενη μετοχή λαμβάνοντας 
το ποσό S0 το οποίο και επενδύει (με επιτόκιο r). Στο χρόνο λήξης του συμβολαίου, ο επενδυτής 
αυτός θα αγοράσει σύμφωνα με το ΣΜΕ την υποκείμενη μετοχή (κλείνοντας την ανοιχτή θέση 
που είχε λάβει) στην τιμή Κ και θα λάβει από την επένδυση το ποσό S0e rT. Επομένως ο επενδυ-
τής αυτός θα έχει σίγουρο κέρδος S0erT − Κ > 0, δηλαδή υπάρχει και πάλι δυνατότητα για arbi-
trage στην αγορά.  

Επομένως, θα πρέπει να ισχύει  Κ = S0erT διότι διαφορετικά θα υπάρχει δυνατότητα για 
arbitrage. Η παραπάνω δικαιολόγηση ισχύει και για τα ΠΣ.  

 

Παράδειγμα 2.2.1. Έστω ότι συνάπτουμε ένα ΠΣ τριών μηνών επί 100 μετοχών ΑΑΑ 
(οι οποίες δεν αποδίδουν μέρισμα στους τρεις αυτούς μήνες). Η σημερινή τιμή της μετοχής 
ΑΑΑ είναι 20 ευρώ (δηλ. S0 = 2000) ενώ το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο της αγοράς είναι 6%. Σύμ-
φωνα με την παραπάνω πρόταση, για να μην υπάρχει arbitrage στην αγορά η τιμή συναλλαγής 
(delivery price) θα πρέπει να είναι 

23.2030)10020( 4
106.0

0 ≈⋅==
⋅

eeSK rT €. 

 

Είναι ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η αξία ενός ΣΜΕ ή ενός ΠΣ με delivery price Κ (το 
οποίο δεν είναι αναγκαστικά αυτό που δεν οδηγεί σε arbitrage) μετά την σύναψή του και πριν 
την λήξη του. Έστω f (t) η αξία του ΣΜΕ στο χρόνο t∈[0,T], όπου T ο χρόνος παράδοσης (εν-
νοούμε την αξία της θέσης long – η αξία της θέσης short είναι η αντίθετη −f (t)).  Ισχύει η επό-
μενη πρόταση: 

Πρόταση 2.2.2. Η αξία ενός ΣΜΕ ή ενός ΠΣ (με λήξη μετά από T έτη) στο χρόνο t < Τ, η 
οποία δεν οδηγεί σε arbitrage είναι  

)()( tTr
t KeStf −−−= , 

όπου St η τιμή του υποκείμενου αγαθού στο χρόνο t και r το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο της αγοράς. 
Απόδειξη. Ας υποθέσουμε για ευκολία ότι το υποκείμενο αγαθό είναι μια μετοχή ΑΑΑ. 

Θεωρούμε τα παρακάτω δύο χαρτοφυλάκια: 

- Το χαρτοφυλάκιο Α το οποίο αποτελείται από ένα συμβόλαιο long forward (του τύπου που πε-
ριγράφεται στην εκφώνηση) και ένα ομόλογο στο οποίο έχει επενδυθεί πόσο Κe−rT στο χρόνο 0.  

- Το χαρτοφυλάκιο Β  το οποίο αποτελείται από μια μετοχή ΑΑΑ. 

Παρατηρούμε ότι στο χρόνο T λήξης του συμβολαίου, και τα δύο χαρτοφυλάκια θα αποτελού-
νται από μία μετοχή ΑΑΑ. Πράγματι, στο χρόνο T ο κάτοχος του χαρτοφυλακίου Α θα λάβει 
από το ομόλογο το ποσό Κe−rTe rT = K το οποίο θα χρησιμοποιήσει για να αγοράσει μια μετοχή 
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ΑΑΑ βάσει του long forward συμβολαίου. Δηλαδή, στο χρόνο Τ τα δύο χαρτοφυλάκια έχουν 
την ίδια αξία. Επομένως τα δύο χαρτοφυλάκια θα πρέπει πάντοτε να έχουν την ίδια no-arbitrage 
αξία. Αν π.χ. δεν έχουν την ίδια αξία σε κάποιο χρόνο t < T τότε μπορεί κανείς να αγοράσει το 
πιο «φθηνό» χαρτοφυλάκιο και να πωλήσει ανοιχτά (short sell) το πιο «ακριβό» κλείνοντας την 
ανοιχτή του θέση στο χρόνο Τ. Προφανώς σε αυτή την περίπτωση υπάρχει σίγουρο κέρδος (arbi-
trage). 

 Στο χρόνο t το χαρτοφυλάκιο Α έχει αξία )()()( tTrrtrT KetfeKetf −−− +=+  ενώ το χαρ-
τοφυλάκιο Β έχει αξία St. Σύμφωνα με τα όσα εκθέσαμε παραπάνω, για να μην υπάρχει arbitrage 
θα πρέπει να ισχύει ότι 

t
tTr SKetf =+ −− )()( , t < T  

 από όπου προκύπτει το αποτέλεσμα της πρότασης.  

 Παρατήρηση 2.2.1. Από την προηγούμενη πρόταση προκύπτει ότι )0(
0)0( −−−= TrKeSf . 

Επειδή όπως έχουμε αναφέρει και στο πρώτο Κεφάλαιο δεν κοστίζει τίποτε να λάβει κάνεις μία 
θέση σε ένα ΠΣ ή ένα ΣΜΕ όταν αυτό συνάπτεται (t = 0), θα πρέπει  

0)0( =f  ή ισοδύναμα rTTr eSKKeS 0
)0(

0 0 =⇒=− −−  

Επαληθεύοντας την Πρόταση 2.2.1.  

Παράδειγμα 2.2.2. (Συνέχεια του Παραδείγματος 2.2.1) Έστω και πάλι το ΠΣ τριών μη-
νών επί 100 μετοχών ΑΑΑ (η οποία δεν αποδίδει  μέρισμα στους τρεις αυτούς μήνες) με τιμή 
συναλλαγής Κ = 2030 (θεωρούμε ότι τελικά έγινε συμφωνία σε αυτή την τιμή και όχι στην no-
arbitrage τιμή 2030.23 – στην πράξη συνήθως δεν υπάρχει δυνατότητα για arbitrage όταν υπάρ-
χει μια τόσο μικρή απόκλιση της τιμής στην αγορά από την no-arbitrage τιμή διότι υπάρχουν και 
διάφορα άλλα κόστη, π.χ. κόστη συναλλαγών). Έχει περάσει ένας μήνας από την σύναψη του 
συμβολαίου και η σημερινή αξία της μετοχής AAA είναι 22 ευρώ (από 20 που είχε). Ποια είναι 
η αξία του ΠΣ σήμερα (no-arbitrage value);  

Σύμφωνα με την Πρόταση 2.2.2, για να μην υπάρχει arbitrage στην αγορά, η σημερινή 
αξία (t = 1/12) του συμβολαίου (long forward) θα πρέπει είναι 

2.190203010022)(
)

12
1

4
1(06.0)( ≈⋅−⋅=−=
−−−− eKeStf tTr

t €. 

 

2.3. Χρηματοοικονομική αγορά και Χαρτοφυλάκια 

Σε αυτή την παράγραφο θα περιγράψουμε μια πιο τυποποιημένη διαδικασία για την με-
λέτη προβλημάτων όπως αυτά που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Ας δώσουμε πρώτα κάποιους 
ορισμούς.  

Ορισμός 2.3.1. Χρηματοοικονομική αγορά ή απλώς αγορά θα καλείται μία δομή από κ 
χρηματοοικονομικούς τίτλους π.χ. μετοχές, παράγωγα, ομόλογα, κ.ο.κ. Ας ονομάσουμε αυτούς 
τους τίτλους ως τίτλος 1, τίτλος 2, …, τίτλος κ. Επίσης, συμβολίζουμε με Si(t) την αξία μιας μο-
νάδας του i τίτλου στο χρόνο t (ο χρόνος μπορεί να είναι διακριτός ή συνεχής). Στο εξής συμφω-
νούμε όλες οι χρηματικές αξίες τίτλων να μετρώνται στο ίδιο νόμισμα (π.χ. ευρώ ή δολάριο).  

Ορισμός 2.3.2. Ένα χαρτοφυλάκιο (portfolio) είναι ένα σύνολο τίτλων μιας αγοράς του 
οποίου η σύνθεση περιγράφεται από ένα διάνυσμα x = (x1, x2, …,xκ). Το xi εκφράζει το πλήθος 
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των τεμαχίων του τίτλου i που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο και μπορεί να είναι οποιοσδήποτε 
πραγματικός αριθμός και μάλιστα μπορεί να είναι αρνητικός (αν xi < 0 τότε το χαρτοφυλάκιο 
είναι short xi μονάδες του τίτλου i). Η σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου μπορεί να παραμένει στα-
θερή στην διάρκεια του χρόνου, μπορεί όμως και να αλλάζει, δηλαδή οι ποσότητες x1, x2, …, xκ 
μπορεί να είναι συναρτήσεις του χρόνου.  

Ορισμός 2.3.3. Aξία ενός χαρτοφυλακίου με σύνθεση (x1, x2, …,xκ) στο χρόνο t είναι η 
ποσότητα 

∑
=

=′⋅=′⋅=
κ

κκ
1

2121 )())(),....,(),((),...,,()(
i

iit tSxtStStSxxxtV Sx , 

(με Α΄ συμβολίζουμε τον ανάστροφο του πίνακα Α). Το διάνυσμα S(t) = (S1(t), S2(t), …, Sκ(t)) 
δίνει την αξία των κ τίτλων της αγοράς στο χρόνο t. 

 

Παρατήρηση 2.3.1. Χρησιμοποιώντας τους παραπάνω συμβολισμούς, ας αποδείξουμε ξανά 
την Πρόταση 2.2.2. Αρκεί να θεωρήσουμε ότι στην αγορά υπάρχουν μόνο 3 τίτλοι:  

(1) ο τίτλος 1 είναι ένα ομόλογο επί μιας χρηματικής μονάδας (στο χρόνο 0), με επιτόκιο r (δηλα-
δή στο χρόνο t προσφέρει απόδοση ert),  

(2) ο τίτλος 2 είναι η μετοχή ΑΑΑ,  
(3) ο τίτλος 3 είναι το long forward συμβόλαιο επί 1 μετοχής ΑΑΑ με τιμή παράδοσης K και 

χρόνο παράδοσης T.  

Στην απόδειξη της Πρότασης 2.2.2 στην ουσία χρησιμοποιήσαμε τα χαρτοφυλάκια με σταθερή 
σύνθεση, 

Χαρτοφυλάκιο Α: (Ke-rT, 0, 1)     και     Χαρτοφυλάκιο B: (0, 1, 0) 

Στο χρόνο t < T οι τρεις παραπάνω τίτλοι έχουν αξία (ert, St, f (t)) ενώ στο χρόνο t = T αντίστοιχα 
έχουν αξία  (erT, SΤ, ST − K). Επομένως τα δύο χαρτοφυλάκια θα έχουν αξία στο χρόνο t ≤ Τ: 

- Αξία χαρτοφυλακίου Α στο χρόνο t: 
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- Αξία χαρτοφυλακίου B στο χρόνο t:  

TtS
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Είναι φανερό ότι στο χρόνο T και τα δύο χαρτοφυλάκια έχουν την ίδια αξία ST και επομένως θα 
έχουν ίση αξία για t < T (αλλιώς, όπως εκθέσαμε στην απόδειξη της Πρότασης 2.2.2, υπάρχει 
δυνατότητα για arbitrage), δηλαδή προκύπτει και πάλι ότι 

)()( )()( tTr
tt

tTr KeStfStfKe −−−− −=⇔=+ .  
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Παρατήρηση 2.3.2. Αντί των δύο χαρτοφυλακίων που χρησιμοποιήθηκαν στην απόδει-
ξη της Πρότασης 2.2.2 και της Παρατήρησης 2.3.1 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χαρτο-
φυλάκια: 

- Χαρτοφυλάκιο Α΄: (0, 0, 1), δηλαδή ένα long forward επί της μετοχής AAA, 

- Χαρτοφυλάκιο B΄: (−Ke-rT, 1, 0), δηλαδή έχει πωληθεί (short) ένα ομόλογο επί ποσού Ke−rT στο 
χρόνο 0 (ή ισοδύναμα έχει ληφθεί δάνειο ποσού Ke−rT στο χρόνο 0, π.χ. μέσω εκδόσεως ομολό-
γου) και επίσης το χαρτοφυλάκιο περιέχει και μία μετοχή AAA.  

Είναι εύκολο να δούμε ότι στο χρόνο T και τα δύο παραπάνω χαρτοφυλάκια έχουν αξία ST − K 
και επομένως θα έχουν ίδια no-arbitrage αξία και στο παρελθόν, 

)()( tTr
t KeStf −−−= , t < T. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το πρώτο χαρτοφυλάκιο περιέχει μόνο το παράγωγο του οποίου 
θέλουμε να βρούμε την αξία. Το δεύτερο χαρτοφυλάκιο απαρτίζεται από ομόλογα και μετοχές 
αλλά όπως είδαμε έχει ακριβώς την ίδια αξία με το πρώτο. Με άλλα λόγια επιτύχαμε να αναπα-
ράγουμε το κέρδος από ένα long forward κατασκευάζοντας ένα άλλο χαρτοφυλάκιο. Το δεύτερο 
χαρτοφυλάκιο καλείται και replicating portfolio ή hedging portfolio (χαρτοφυλάκιο εξασφάλι-
σης) διότι αν έχουμε στην κατοχή μας το Α΄ (δηλ. ένα long forward συμβόλαιο) τότε μπορούμε 
πωλώντας ένα χαρτοφυλάκιο B΄ (ισοδύναμα κατασκευάζοντας το χαρτοφυλάκιο –Β΄: (Ke-rT, −1, 
0) να καλύψουμε οποιαδήποτε ζημία (ή κέρδος) από το Α΄. Δηλαδή πωλώντας το Β΄ εξασφαλι-
σθήκαμε πλήρως έναντι του κινδύνου που αντιμετωπίζαμε από την κατοχή του Α΄. 

Παρατήρηση 2.3.3. Εάν το συμβόλαιο ήταν επί μιας μετοχής που αποδίδει μέρισμα (ή 
γενικότερα επί ενός τίτλου που αποδίδει κάποιο εισόδημα) μέχρι την ημέρα συναλλαγής, τότε 
δεν ισχύει ο παραπάνω τύπος. Με παρόμοιο τρόπο όμως μπορεί να αποδειχθεί ότι  

rTeISK )( 0 −=   και  )()( tTr
t KeIStf −−−−= , 

όπου Ι είναι η παρούσα αξία στο χρόνο t = 0 του εισοδήματος που αποδίδει η κατοχή του υπο-
κείμενου αγαθού (αφήνεται ως άσκηση). 

 

2.4. Τιμολόγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Διωνυμικό Μοντέλο Μιας Περιόδου 
 Σε αυτή την παράγραφο θα επιχειρήσουμε να μελετήσουμε το πρόβλημα εύρεσης της 
αξίας C (option price ή option premium) που θα πρέπει να έχει ένα συμβόλαιο προαίρεσης (αγο-
ράς ή πώλησης, Ευρωπαϊκού τύπου) επί μιας μετοχής. Το κλειδί και εδώ και πάλι είναι να υπο-
θέσουμε ότι η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας και επομένως η τιμή C θα πρέπει να 
είναι τέτοια ώστε να μην προσφέρεται ευκαιρία για arbitrage.  

Δυστυχώς (ή ευτυχώς διότι με αυτή την αφορμή έχει αναπτυχθεί μία γόνιμη ερευνητική 
περιοχή) το πρόβλημα τώρα δεν είναι τόσο εύκολο όπως στην περίπτωση των ΣΜΕ και ΠΣ. Σε 
εκείνη την περίπτωση ουσιαστικά κατασκευάσαμε δύο χαρτοφυλάκια που περιέχουν τον τίτλο 
του οποίου επιθυμούμε να βρούμε την αξία και κάποιους άλλους τίτλους με γνωστή αξία. Τα 
χαρτοφυλάκια αυτά επιλέχθηκαν έτσι ώστε σε κάποια χρονική στιγμή (π.χ. στο χρόνο λήξης του 
συμβολαίου) να έχουν την ίδια αξία. Από το γεγονός αυτό συμπεράναμε ότι θα έχουν πάντοτε 
την ίδια no-arbitrage αξία και από την εξίσωση των αξιών τους προέκυπτε κάθε φορά η ζητού-
μενη αξία ενός τίτλου. Για τα δικαιώματα προαίρεσης όμως δεν είναι τόσο εύκολο να κατα-
σκευάσουμε δύο χαρτοφυλάκια με τις παραπάνω ιδιότητες π.χ. το ένα να περιέχει ένα long call 
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και το άλλο, έχοντας την ίδια αξία με το πρώτο (π.χ. στο χρόνο λήξης T) να περιλαμβάνει κά-
ποιους άλλους τίτλους με γνωστή αξία (δηλ. να είναι replicating ή hedging portfolio).  

Η κατασκευή των χαρτοφυλακίων που περιγράφεται παραπάνω είναι δύσκολη στην γε-
νική περίπτωση που οι τιμές των τίτλων αλλάζουν συνεχώς και με τυχαίο τρόπο (όπως γίνεται 
στην πράξη π.χ. για την τιμή της υποκείμενης μετοχής). Μπορούμε όμως να ξεκινήσουμε θεω-
ρώντας ένα αρκετά απλοποιημένο μοντέλο: Θεωρούμε ότι η τιμή της υποκείμενης μετοχής στο 
χρόνο 0 είναι ίση με S0 και στο χρόνο Τ λήξης του δικαιώματος θα είναι S1, με S1 ίσο είτε με S0⋅a 
είτε με S0⋅b  (0 < a < b). Το ποια από τις δύο τιμές θα λάβει τελικά η τιμή της μετοχής δεν είναι 
γνωστή σήμερα (στο χρόνο 0) και επομένως μπορεί να θεωρηθεί ότι η S1 είναι τυχαία μεταβλητή 
με δύο δυνατές τιμές (S0⋅b, S0⋅a) τις οποίες λαμβάνει με κάποιες πιθανότητες, έστω p και 1 − p.  

 

  S0 

  S1 = S0⋅b 

  S1 = S0⋅a 

 0  t T

p 

1 − p 

 
Υποθέτουμε επίσης ότι 0 < bea Tr << ⋅ , διότι αν Treba ⋅<<  τότε η επένδυση σε ομόλογα έχει 
πάντοτε καλύτερη απόδοση από την επένδυση στη μετοχή και επομένως μπορεί κανείς να έχει 
σίγουρο κέρδος (arbitrage) αν πωλήσει short μετοχές και επενδύσει σε ομόλογα. Όμοια, υπάρχει 
arbitrage και όταν bae Tr <<⋅  (με έκδοση ομολόγου και αγορά μετοχών). 

Το παραπάνω απλοποιημένο μοντέλο καλείται διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου. Το 
διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου προφανώς δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αλλά 
θα μας βοηθήσει να κάνουμε ένα πρώτο βήμα και να εικάσουμε τι μπορεί να γίνεται σε πιο σύν-
θετες περιπτώσεις. Σε αυτό το απλό μοντέλο θα δούμε ότι μπορούμε με σχετικά απλό τρόπο να 
βρούμε την τιμή ή ασφάλιστρο C ενός δικαιώματος αγοράς (call option), δηλαδή το ποσό που θα 
πρέπει να καταβάλλει ο αγοραστής (holder) στον πωλητή (writer) του συμβολαίου ώστε να απο-
κτήσει το δικαίωμα να αγοράσει μετά από χρόνο T (δικαίωμα ευρωπαϊκού τύπου) την υποκείμε-
νη μετοχή από τον writer σε μία προκαθορισμένη τιμή K (η τιμή Κ και ο χρόνος T είναι γνωστά 
στο χρόνο 0). Συγκεκριμένα αποδεικνύεται το ακόλουθο αποτέλεσμα. 

 Πρόταση 2.4.1. Η no-arbitrage τιμή ενός δικαιώματος αγοράς (ευρωπαϊκού τύπου) στο 
διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου είναι ίση με  

ab
KbSaeKaSbeC

TrTr

−
−−+−−

= +
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+
⋅− ))(1())(1( 00 . 

Απόδειξη. Αρκεί να θεωρήσουμε ότι στην αγορά διατίθενται οι παρακάτω τίτλοι: 

(1) ο τίτλος 1 είναι ένα ομόλογο επί μιας χρηματικής μονάδας (στο χρόνο 0), με επιτόκιο r (δηλα-
δή στο χρόνο t προσφέρει απόδοση ert),  

(2) ο τίτλος 2 είναι η υποκείμενη μετοχή (π.χ. ΑΑΑ),  
(3) ο τίτλος 3 είναι το long call συμβόλαιο επί 1 μετοχής ΑΑΑ με exercise price K, option price 

C και exercise date T.  

Ας θεωρήσουμε τα χαρτοφυλάκια: 
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-  Χαρτοφυλάκιο Α: (0, 0, 1) (αποτελείται από ένα long call) 

-  Χαρτοφυλάκιο B: (ψ0, Δ0, 0) (αποτελείται από ένα ομόλογο στο οποίο έχει επενδυθεί ποσό ψ0 
και Δ0 μετοχές). 

Έστω U0 και U1 η αξία του χαρτοφυλακίου Α στο χρόνο 0 και Τ αντίστοιχα. Εφόσον το Α απο-
τελείται μόνο από ένα long call συμβόλαιο, θα είναι U1 = (S1 − K)+. Το U0 θα εκφράζει την αξία 
αυτού του long call συμβολαίου στο χρόνο 0, δηλαδή την τιμή αγοράς του long call που αναζη-
τούμε (option price ή option premium). Θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τα ψ0, Δ0 έτσι 
ώστε το Β να έχει την ίδια αξία με το Α. 

Εξισώνουμε την αξία που έχουν τα δύο παραπάνω χαρτοφυλάκια στο χρόνο T: 

1001 )( SeKS Tr Δ+⋅=− ⋅
+ ψ .  

Στον παραπάνω τύπο η S1 είναι τυχαία μεταβλητή, λαμβάνει την τιμή S0⋅a με πιθ. p και την τιμή  
S0⋅b με πιθ. 1 − p. Για να έχουν τα δύο χαρτοφυλάκια την ίδια αξία στο χρόνο T θα πρέπει να 
έχουν την ίδια αξία για κάθε ενδεχόμενη τιμή της S1, δηλαδή, 
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Επομένως, αν ισχύουν οι παραπάνω σχέσεις, τα δύο χαρτοφυλάκια θα έχουν την ίδια αξία στο 
χρόνο Τ (το δεύτερο χαρτοφυλάκιο είναι το hedging portfolio του πρώτου που αποτελείται από 
ένα long call). Προφανώς θα έχουν την ίδια no-arbitrage αξία και στο χρόνο 0 δηλαδή, 

00000
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00 SSeU r Δ+=Δ+⋅= ⋅ ψψ  

και επομένως, αφού C = U0, 
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Η παραπάνω τιμή του C είναι θετική διότι έχουμε υποθέσει ότι bea Tr << ⋅ .  

Παρατήρηση 2.4.1. Από την παραπάνω απόδειξη είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση ότι 
ένα long call «ισοδυναμεί» με ένα χαρτοφυλάκιο (το οποίο καλείται χαρτοφυλάκιο εξασφάλισης 
- hedging portfolio) που αποτελείται από  

(i)  
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0ψ  ≤ 0  ποσό επενδυμένο σε ομόλογα, 
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Το ψ0 είναι εύκολο να δειχθεί ότι είναι αρνητικό και άρα αντιστοιχεί σε έκδοση μετοχών, δηλαδή 
πρόκειται για δάνειο. Επομένως αν κάποιος κατέχει ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο (δανειστεί ποσό ψ0 
και αγοράσει Δ0 μετοχές) θα έχει πλήρως εξασφαλισθεί από μία short call θέση (στο διωνυμικό 
μοντέλο μιας περιόδου). Για να αγοράσει κανείς αυτό το χαρτοφυλάκιο προφανώς χρειάζεται 
ποσό .0000 SUC Δ+== ψ   

 Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός ανάπτυξης του συγκεκριμένου μοντέλου ήταν να κάνου-
με ένα πρώτο βήμα και να πάρουμε μια εικόνα για το που πρέπει να κατευθυνθούμε στη συνέ-
χεια. Δυστυχώς, η μορφή του παραπάνω τύπου (Πρόταση 2.1.4.) δεν μπορούμε να πούμε ότι βο-
ηθάει για αυτό το σκοπό. Όπως όμως θα δούμε στην επόμενη παράγραφο, αν γράψουμε (ισοδύ-
ναμα) τον παραπάνω τύπο με κατάλληλο τρόπο τότε θα αποκαλυφθεί τι περίπου πρέπει να ισχύ-
ει και σε πιο σύνθετα μοντέλα. 

 

2.5. Αλλαγή του μέτρου πιθανότητας, ο «κόσμος ουδέτερου ρίσκου». 
Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η no-arbitrage τιμή ενός call option που δίνεται 

από την παραπάνω πρόταση γράφεται ισοδύναμα και ως εξής: 
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όπου συμβολίζουμε με q την ποσότητα (erT−a)/(b−a). Η ποσότητα αυτή βρίσκεται μεταξύ του 0 
και του 1 (διότι a < erT < b) και επομένως μπορεί να θεωρηθεί ως μία πιθανότητα. Σε αυτό το 
σημείο είναι πολύ γόνιμη η εξής παρατήρηση: Αν είχαμε θεωρήσει ότι η τιμή S1 της μετοχής στο 
χρόνο Τ λαμβάνει τις τιμές S0b και S0a με πιθανότητες q και 1 − q αντίστοιχα (αντί p και 1 − p 
όπως έχουμε υποθέσει ότι συμβαίνει στην πραγματικότητα) τότε ο τύπος που εκφράζει την no-
arbitrage τιμή του C λαμβάνει την πολύ απλή και συνεκτική μορφή 

C = +
− −⋅= )( 10 KSEeU Q

rT . 

Δηλαδή πρόκειται για την αναμενόμενη τιμή του τυχαίου κέρδους (S1 − K)+ από την χρήση του 
δικαιώματος αγοράς, επί τον συντελεστή (προεξόφλησης) rTe− . Η μέση τιμή όμως δεν λαμβάνε-
ται επί των «πραγματικών» πιθανοτήτων p και 1 − p αλλά των «εικονικών» q και 1 − q. Ο δεί-
κτης Q στην μέση τιμή υποδηλώνει αυτό το γεγονός. 

 Ας δούμε το παραπάνω λίγο αυστηρότερα. Η τυχαία μεταβλητή S1 είναι μία απεικόνιση 
από έναν χώρο πιθανότητας (Ω, F, P) στο R όπου F είναι το σύνολο όλων των ενδεχομένων του 
Ω και P είναι το μέτρο πιθανότητας που έχει οριστεί επάνω σε όλα τα ενδεχόμενα του F. Αρκεί 
σε αυτή την περίπτωση να θεωρήσουμε ότι Ω = {ω1, ω2} με P({ω1}) = p, P({ω2}) = 1 − p ενώ 

S1(ω1) = S0b,  S1(ω2) = S0a. 

Δηλαδή η S1 είναι μία τυχαία μεταβλητή η οποία λαμβάνει τις τιμές S0b και S0a με πιθανότητες  
p και 1 − p. Η μέση τιμή της προφανώς θα είναι  

aSpbSpSEP 001 )1()( ⋅−+⋅= . 

Ο δείκτης P στην μέση τιμή συνήθως παραλείπεται, αλλά εδώ αναγράφεται για να υποδηλώσει 
ότι η μέση τιμή λαμβάνεται με βάση το μέτρο πιθανότητας P. Επίσης, το αναμενόμενο κέρδος 
από τη χρήση του δικαιώματος αγοράς θα είναι 
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+++ −⋅−+−⋅=− )()1()()( 001 KaSpKbSpKSEP . 

Αν «αλλάξουμε» τώρα το μέτρο πιθανότητας του Ω από P σε Q, δηλαδή θεωρήσουμε ότι 
Q({ω1}) = q, Q({ω2}) = 1 − q τότε η τυχαία μεταβλητή S1 ορισμένη στο νέο χώρο (Ω, F, Q) θα 
λαμβάνει τις τιμές S0b και S0a με πιθανότητες  q = )/()( abae Tr −−⋅  και 1 − q αντίστοιχα. Άρα 
τώρα, 

aSqbSqSEQ 001 )1()( ⋅−+⋅=  

και  

+++ −⋅−+−⋅=− )()1()()( 001 KaSqKbSqKSEQ . 

Επομένως, η μέση τιμή που εμφανίζεται στον τύπο +
− −⋅= )( 10 KSEeU Q

rT  που είδαμε παραπά-
νω υπολογίζεται αφού «αλλάξουμε» το μέτρο πιθανότητας από P (που είναι το πραγματικό) σε 
Q. Αλλά ας δούμε τι χαρακτηριστικά έχει αυτό το νέο μέτρο πιθανότητας. Θα είναι, 
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και επομένως, στο χώρο (Ω, F, Q), η επένδυση στην μετοχή έχει αναμενόμενη απόδοση ίση με 
την απόδοση των ομολόγων. Προφανώς, στον πραγματικό κόσμο δεν ισχύει η παραπάνω ισότητα 
διότι τότε δεν θα υπήρχε κανένα κίνητρο να επενδύσει κανείς σε μετοχές αφού προσφέρουν την 
ίδια μέση απόδοση με τα ομόλογα τα οποία, αντίθετα από τις μετοχές, δεν έχουν κανένα επενδυ-
τικό κίνδυνο (δηλ. στην πραγματικότητα θα πρέπει ΕP(S1) > erTS0). Ισότητα θα ίσχυε μόνο αν οι 
επενδυτές δεν ενδιαφέρονταν για τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν, δηλαδή ήταν «ουδέτεροι» α-
πέναντι στον κίνδυνο (δεν καταβάλλουν ποσό για να απαλλαγούν από κάποιο κίνδυνο και δεν 
απαιτούν κάποιο ποσό για να αναλάβουν κίνδυνο). Για αυτό και το μέτρο P αναφέρεται και ως 
μέτρο πιθανότητας στον «πραγματικό κόσμο» ενώ το Q αναφέρεται ως μέτρο πιθανότητας σε 
ένα «κόσμο ουδετέρου ρίσκου» (risk neutral probability measure).  

 Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι το μέτρο πιθανότητας Q είναι πλήρως εικονικό. Χρη-
σιμοποιείται μόνο για να εκφράσουμε με απλούστερο τρόπο την τιμή ενός δικαιώματος προαί-
ρεσης. Τελικά μπορούμε να διατυπώσουμε την επόμενη πρόταση η οποία αφορά το διωνυμικό 
μοντέλο αλλά όπως θα δούμε (και αυτό είναι το πολύ σημαντικό) ισχύει και γενικότερα. 

 Πρόταση 2.5.1. (risk neutral pricing formula) Η no-arbitrage τιμή ενός δικαιώματος α-
γοράς (Ευρωπαϊκού τύπου) στο διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου είναι ίση με  

+
− −⋅== )( 10 KSEeUC Q

rT ,  όπου  Q  τέτοιο ώστε 01)( SeSE rT
Q = , 

δηλαδή είναι ίση με την παρούσα αξία του αναμενόμενου κέρδους από την χρήση του δικαιώ-
ματος αγοράς σε έναν κόσμο ουδέτερου ρίσκου. 

 
 Τα παραπάνω ισχύουν στο διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου το οποίο είναι πολύ απλό 
και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι περιγράφει ικανοποιητικά την πραγματικότητα. Ένα πιο σύνθετο 
μοντέλο που προκύπτει φυσιολογικά γενικεύοντας το μοντέλο αυτό σε n περιόδους είναι το διω-
νυμικό μοντέλο n περιόδων. Πριν περάσουμε στην μελέτη αυτού του μοντέλου είναι απαραίτητο 
να υπενθυμίσουμε στο επόμενο κεφάλαιο ορισμένες βασικές έννοιες από την θεωρία πιθανοτή-
των και στοχαστικών ανελίξεων.  
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2.6. Σχέσεις μεταξύ των τιμών διαφόρων δικαιωμάτων (call – put, Αμερικανικού - Ευρω-
παϊκού τύπου) 
 Ας θεωρήσουμε τώρα ότι βρισκόμαστε σε μια αγορά χωρίς να έχουμε κάνει κάποια υπό-
θεση για την κίνηση της τιμής των τίτλων επί των οποίων εκδίδονται παράγωγα. Εξετάζουμε 
δηλαδή τη γενική περίπτωση, δεν θεωρούμε ότι ισχύει το απλουστευτικό διωνυμικό μοντέλο 
μιας περιόδου. Μας ενδιαφέρει να βρούμε τη σχέση, αν υπάρχει, μεταξύ της αξίας ενός δικαιώ-
ματος αγοράς και πώλησης καθώς και τη σχέση, αν υπάρχει, μεταξύ της αξίας ενός δικαιώματος 
Ευρωπαϊκού και Αμερικανικού τύπου. 

 Ας συμβολίσουμε με ccall(t) και cput(t) την αξία ενός call option και ενός put option (Ευ-
ρωπαϊκού τύπου) αντίστοιχα με τα ίδια χαρακτηριστικά (επί του ίδιου τίτλου, με ίδια Τ, Κ) στο 
χρόνο t∈[0,T]. Αν και δεν έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας τα απαιτούμενα τεχνικά εργαλεία για 
να προσδιορίσουμε αυτές τις τιμές, μπορούμε να βρούμε μία σχέση μεταξύ τους και έτσι όταν 
καταφέρουμε να προσδιορίσουμε τη μία θα μπορούμε άμεσα να προσδιορίσουμε και την άλλη. 
Είναι προφανές ότι η τιμή αγοράς ενός δικαιώματος αγοράς, που ως τώρα έχουμε συμβολίσει με 
C, θα είναι ίση με C = ccall(0) ενώ ccall(Τ) = (ST − K)+, cput(Τ) = (K − ST)+. 

 Πρόταση 2.6.1. Η σχέση μεταξύ της τιμής ενός call option και ενός put option (Ευρωπαϊ-
κού τύπου) δίνεται από την παρακάτω ισότητα (put-call parity), 

tput
tTr

call StcKetc +=+ −− )()( )(  

Απόδειξη. Αρκεί να θεωρήσουμε ότι στην αγορά διατίθενται οι παρακάτω τίτλοι: 

(1) ο τίτλος 1 είναι ένα ομόλογο επί μιας χρηματικής μονάδας (στο χρόνο 0), με επιτόκιο r, 
(2) ο τίτλος 2 είναι η υποκείμενη μετοχή (π.χ. ΑΑΑ),  
(3) ο τίτλος 3 είναι το long call συμβόλαιο (Ευρωπ. τύπου) επί 1 μετοχής ΑΑΑ με exercise price 

K, option price Ccall= ccall(0) και exercise date T.  
(4) ο τίτλος 4 είναι το long put συμβόλαιο (Ευρωπ. τύπου) επί 1 μετοχής ΑΑΑ με exercise price 

K, option price Cput = cput(0)  και exercise date T.  

Ας θεωρήσουμε τώρα τα χαρτοφυλάκια στο χρόνο 0: 

-  Χαρτοφυλάκιο Α: (Κe-rT, 0, 1, 0)  

-  Χαρτοφυλάκιο B: (0, 1, 0, 1)  

Στο χρόνο λήξης και τα δύο χαρτοφυλάκια θα έχουν την ίδια αξία 

},max{)())(,)(,,()0,1,0,( KSKSKSKKSSeKeV TTTTT
rTrTA

T =−+=′−−⋅= +++
−  

},max{)())(,)(,,()1,0,1,0( KSSKSSKKSSeV TTTTTT
rTB

T =−+=′−−⋅= +++  

και επομένως θα έχουν την ίδια no-arbitrage αξία και σε κάθε t∈[0, T]. Δηλαδή, οι ακόλουθες 
αξίες θα πρέπει να είναι ίσες 

)())(),(,,()0,1,0,( )( tcKetctcSeKeV call
tTr

putcallt
rtrTA

t +=′⋅= −−−  

)())(),(,,()1,0,1,0( tcStctcSeV puttputcallt
rtB

t +=′⋅=  

Από όπου προκύπτει το ζητούμενο. 

 Ειδικότερα στο χρόνο t = 0 θα έχουμε ότι 0SKeCC rT
callput −+= − .  
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Στη συνέχεια ας εξετάσουμε δικαιώματα αγοράς Αμερικανικού τύπου. Συμβολίζουμε με )(tc A
call  

και )(tc A
put  την αξία ενός call option και ενός put option (Αμερικανικού τύπου) αντίστοιχα με τα 

ίδια χαρακτηριστικά (επί του ίδιου τίτλου, με ίδια Τ, Κ) στο χρόνο t∈[0,T]. Αρχικά παρατηρούμε 
ότι ισχύει η ακόλουθη πρόταση.  

 Πρόταση 2.6.2. Δεν είναι ποτέ συμφέρον να εξασκήσει κάποιος ένα δικαίωμα αγοράς Α-
μερικανικού τύπου πριν τη λήξη του. 

 Απόδειξη. Έστω ότι ένας επενδυτής έχει στη κατοχή του ένα long call, Αμερικανικού 
τύπου, επί μιας μετοχής με τιμή εξάσκησης Κ και χρόνο λήξης T. Αν αποφασίσει να το εξασκή-
σει σε χρόνο τ  < Τ, τότε θα έχει κέρδος Sτ − K. Αντίθετα, αν στο ίδιο χρόνο τ πωλήσει ανοιχτά 
την υποκείμενη μετοχή (στην τιμή Sτ) και κλείσει την ανοιχτή του θέση στον χρόνο T με κόστος 
min{K, SΤ} (είτε ασκεί το δικαίωμα, είτε αγοράζει την μετοχή από την αγορά) τότε θα έχει κέρ-
δος (υπολογισμένο στο χρόνο τ) ίσο με Sτ − min{K, ST}⋅e−r(T−τ) > Sτ − K.  

 Από την παραπάνω πρόταση προκύπτει άμεσα η ακόλουθη.  

Πρόταση 2.6.3. H τιμή ενός δικαιώματος αγοράς Ευρωπαϊκού τύπου είναι ίση με την no-
arbitrage τιμή ενός δικαιώματος αγοράς Αμερικανικού τύπου, δηλαδή )(tc A

call  = )(tccall , t∈[0,T]. 

 Απόδειξη. Έχουμε υποθέσει ότι οι συναλλασσόμενοι της αγοράς δρουν λογικά και επο-
μένως, με βάση την προηγούμενη πρόταση, όλοι οι κάτοχοι δικαιωμάτων αγοράς Αμερικανικού 
τύπου δεν θα τα εξασκήσουν πριν το χρόνο λήξης τους. Επομένως ένα δικαίωμα αγοράς Αμερι-
κανικού τύπου πρακτικά ισοδυναμεί με ένα δικαίωμα αγοράς Ευρωπαϊκού τύπου από όπου προ-
κύπτει και το συμπέρασμα της πρότασης.  

 Αντίθετα με το δικαίωμα αγοράς Αμερικανικού τύπου, η εξάσκηση ενός δικαιώματος 
πώλησης Αμερικανικού τύπου πριν την ημερομηνία λήξης του μπορεί να αποβεί σε όφελος. Δεν 
ισχύει δηλαδή η Πρόταση 2.6.3 για δικαιώματα πώλησης Αμερικανικού τύπου. Ένα δικαίωμα 
Αμερικανικού τύπου δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στον κάτοχό του από ένα όμοιο δικαίωμα Ευρω-
παϊκού τύπου διότι το πρώτο μπορεί να εξασκηθεί σε οποιοδήποτε χρόνο στο [0,T] ενώ το δεύ-
τερο μόνο στο Τ. Επομένως η τιμή του πρώτου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη τιμή του 
δευτέρου. Δηλαδή )(tc A

put  > )(tcput , t∈[0,T]. 

 

Ασκήσεις Κεφαλαίου 2 
Άσκηση 1. Μία επένδυση A = 100000 ευρώ αποδίδει μετά από ένα έτος B = 110000 ευρώ. Ποιο 
είναι το αντίστοιχο (α) απλό ετήσιο επιτόκιο, (β) ονομαστικό ετήσιο επιτόκιο με τριμηνιαίο ανα-
τοκισμό, (γ) ονομαστικό ετήσιο επιτόκιο με συνεχή ανατοκισμό; 

Άσκηση 2. Έστω ένα long forward συμβόλαιο (με τιμή παράδοσης Κ, χρόνο παράδοσης Τ) επί 
ενός τίτλου (με αξία St στο χρόνο t) που αποδίδει κάποιο εισόδημα μέχρι την ημέρα παράδοσης. 
Αν Ι είναι η παρούσα αξία (στο χρόνο t = 0) του εισοδήματος που αποδίδει η κατοχή του υπο-
κείμενου αγαθού, αποδείξτε ότι η no-arbitrage αξία του long forward σε χρόνο t∈[0,Τ] μετά την 
σύναψή του είναι 

)()( tTr
t KeIStf −−−−= . 

Άσκηση 3. Έστω ένα long forward συμβόλαιο (με τιμή παράδοσης Κ, χρόνο παράδοσης Τ) επί 
ξένου συναλλάγματος, π.χ. 1 δολαρίου, και St η αξία ενός δολαρίου (σε ευρώ) στο χρόνο t. Αν 
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θεωρήσουμε ότι ο κάτοχος δολαρίων μπορεί να τα επενδύσει σε ομόλογα ρήτρας δολαρίου με 
επιτόκιο r΄, αποδείξτε ότι η no-arbitrage αξία του long forward σε χρόνο t∈[0,Τ] μετά την σύνα-
ψη του είναι 

)()()( tTrtTr
t KeeStf −−−′− −=  

όπου το επιτόκιο r των ομολόγων της αγοράς αναφέρεται σε ευρώ-ομόλογα. Σε ποια τιμή πρέπει 
να προκαθοριστεί η τιμή παράδοσης Κ έτσι ώστε να μην προσφέρεται ευκαιρία για arbitrage (υ-
πενθυμίζεται ότι ένα long forward συμβόλαιο δεν κοστίζει τίποτε κατά τη σύναψή του). 

Άσκηση 4. Ένα εξαμηνιαίο long forward συμβόλαιο συνάπτεται επί 1000 μετοχών που δεν απο-
δίδουν μέρισμα. Την ημέρα της σύναψής του η υποκείμενη μετοχή έχει αξία 50 ευρώ (ανά τεμά-
χιο) και το επιτόκιο των ομολόγων της αγοράς είναι ίσο με 5% (ετήσιο, με συνεχή ανατοκισμό).  
(α) Ποια είναι η αρχική αξία του συμβολαίου και ποια πρέπει να είναι η τιμή παράδοσης K;  
(β) Μετά από τρείς μήνες, η τιμή της μετοχής έχει ανέβει στα 60 ευρώ. Ποιά είναι τώρα η αξία 
του συμβολαίου; 

Άσκηση 5. Έστω ότι σήμερα συνάπτεται ένα τετραμηνιαίο forward συμβόλαιο επί 10.000 μετο-
χών (σημερινής αξίας 100 ευρώ έκαστη) που δεν αποδίδουν μέρισμα με τιμή παράδοσης K = 
1.020.000 ευρώ. Αν το επιτόκιο των ομολόγων της αγοράς (με λήξη μετά από τέσσερεις μήνες) 
είναι r = 10%, μπορείτε να περιγράψετε μια στρατηγική που θα σας αποφέρει σίγουρο κέρδος 
(έχετε τη δυνατότητα να λάβετε long forward ή short forward position). Αν Κ = 1.040.000 ευρώ, 
μπορείτε να βρείτε και πάλι μια τέτοια στρατηγική; 

Άσκηση 6. Η σημερινή αξία μιας μετοχής είναι 50 ευρώ και έστω ότι μετά από δύο μήνες θα 
είναι είτε 45 είτε 55 ευρώ. Αν το επιτόκιο των ομολόγων της αγοράς είναι r = 4% (ετήσιο, με 
συνεχή ανατοκισμό), ποια θα πρέπει να είναι η τιμή ισορροπίας (no-arbitrage) C ενός long call 
συμβολαίου (Ευρωπαϊκού τύπου) επί της μετοχής αυτής με χρόνο εξάσκησης T = δύο μήνες και 
τιμή εξάσκησης K = 48 ευρώ; 

Άσκηση 7. Έστω ότι στο διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου κάποιο παράγωγο χρηματοοικονο-
μικό προϊόν αποδίδει στο χρόνο λήξης του, T, κέρδος που είναι μία συνάρτηση, έστω g(ST), της 
τιμής, ST, του υποκείμενου αγαθού στο χρόνο Τ. Ποια θα πρέπει να είναι η no-arbitrage αξία του 
παραγώγου αυτού στο χρόνο 0; 

Άσκηση 8. (Γιατί δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι και ένα long put Αμερικανικού τύπου δεν εί-
ναι ποτέ συμφέρον να εξασκηθεί πριν τη λήξη του, χρησιμοποιώντας απόδειξη ανάλογη με αυτή 
που χρησιμοποιήσαμε στα long calls Αμερικανικού τύπου;) Έστω ότι ένας επενδυτής έχει στη κα-
τοχή του ένα long put, Αμερικανικού τύπου, επί μιας μετοχής με τιμή εξάσκησης Κ και χρόνο 
λήξης T. Αν αποφασίσει να το εξασκήσει σε χρόνο τ  < Τ, τότε θα έχει κέρδος K − Sτ. Αντίθετα, 
αν στο ίδιο χρόνο τ αγοράσει την υποκείμενη μετοχή (στην τιμή Sτ) και την πωλήσει στον χρόνο 
T με κέρδος max{K, SΤ} (είτε ασκεί το δικαίωμα, είτε πωλεί τη μετοχή στην αγορά) τότε τι κέρ-
δος θα έχει στο χρόνο τ; Μπορεί να συγκριθεί με το κέρδος K − Sτ (μπορούμε να πούμε ότι είναι 
πάντοτε μεγαλύτερο ή μικρότερο);  

Άσκηση 9. Σε μία αγορά που αποτελείται από τους εξής τίτλους: (1): ομόλογο επί μιας χρηματι-
κής μονάδας με επιτόκιο r, (2): μετοχή με αξία St στο χρόνο t,  (3): long call Αμερικανικού τύπου 
(με παραμέτρους Κ, C, T). Θεωρείστε στο χρόνο t = 0 τα ακόλουθα χαρτοφυλάκια: 

A: (Κe-rT, 0, 1)    και    Β: (0, 1, 0). 
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(α) Έστω ότι το δικαίωμα εξασκείται σε χρόνο τ < Τ. Ποια θα είναι τότε η αξία, VτA, του χαρτο-
φυλακίου A;  
(β) Δείξτε ότι αν το δικαίωμα εξασκηθεί σε χρόνο τ < Τ  τότε ισχύει πάντοτε ότι VτA < VτΒ (όπου 
Vt

A, Vt
Β οι αξίες των Α, Β στο χρόνο t). Ενώ αν το δικαίωμα εξασκηθεί στο χρόνο Τ τότε θα είναι 

VΤA ≥ VΤΒ. 
(γ) Δικαιολογείστε γιατί από το (β) προκύπτει ότι ένα American call option πρέπει να έχει την 
ίδια αξία με ένα European call option.  

Άσκηση 10. Χρησιμοποιήστε την Άσκηση 3 του πρώτου κεφαλαίου («ένα long forward συμβό-
λαιο είναι ισοδύναμο με ένα long call και ένα short put Ευρωπαϊκού τύπου») για να αποδείξετε 
και πάλι τη σχέση που συνδέει τις τιμές μεταξύ call και put options (put-call parity) Ευρωπαϊκού 
τύπου.  

Άσκηση 11. Έστω ότι σε μία αγορά (με επιτόκια ομολόγων r = 10%) διατίθενται δικαιώματα 
αγοράς και πώλησης (με Τ = τρείς μήνες, Κ = 65 ευρώ) επί μιας μετοχής που σήμερα έχει αξία 
63 ευρώ. Αν η τιμή του δικαιώματος αγοράς είναι 3 ευρώ,  
(α) ποια θα πρέπει να είναι η no-arbitrage τιμή του δικαιώματος πώλησης;  
(β) Αν η τιμή του δικαιώματος πώλησης είναι 4 ευρώ, να περιγράψετε μια στρατηγική που οδη-
γεί σε σίγουρο κέρδος. 
Άσκηση 12. Η σημερινή αξία μιας μετοχής είναι 100 ευρώ και έστω ότι μετά από τρείς μήνες 
είτε θα αυξηθεί είτε θα μειωθεί κατά 10%. Αν το επιτόκιο των ομολόγων της αγοράς είναι r = 
5% (ετήσιο, με συνεχή ανατοκισμό), ποια θα πρέπει να είναι η τιμή ισορροπίας (no-arbitrage) 
ενός long call Αμερικανικού τύπου και ενός long put Ευρωπαϊκού τύπου επί της μετοχής αυτής 
με χρόνο εξάσκησης T = τρείς μήνες και τιμή εξάσκησης K = 95 ευρώ; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
Στοιχεία Θεωρίας Μέτρου - Πιθανοτήτων 

 

Υπενθυμίζουμε συνοπτικά κάποιες βασικές έννοιες που θα μας χρειαστούν σε επόμενα 
κεφάλαια. 

3.1. σ-άλγεβρα: Έστω Ω ένα μη κενό σύνολο. Μία κλάση υποσυνόλων F του Ω καλείται σ-
άλγεβρα αν έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: 

  (i) Ω ∈ F. 

  (ii) Αν Α ∈ F τότε και Αc ∈ F. 

  (iii) Αν Α1,Α2,… ∈ F (αριθμήσιμη οικογένεια υποσυνόλων του Ω) τότε και  F∈∞
= ii A1U . 

Το ζεύγος (Ω, F) καλείται μετρήσιμος χώρος. Αποδεικνύεται εύκολα ότι αν F είναι σ-άλγεβρα 
τότε ∅ ∈ F και Α1,Α2,… ∈ F ⇒ F∈∞

= ii A1I . 

Τα στοιχεία της F καλούνται μετρήσιμα σύνολα. Αν ο Ω είναι το σύνολο των δυνατών 
αποτελεσμάτων ενός πειράματος, μια σ-άλγεβρα του Ω μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο εν-
δεχομένων του. Προφανώς θα πρέπει η αριθμήσιμη ένωση και τομή ενδεχομένων να είναι ενδε-
χόμενο, καθώς και το συμπληρωματικό ενδεχομένου να είναι ενδεχόμενο. Είναι προφανές επί-
σης ότι, αν ο Ω δεν είναι μονοσύνολο, μπορούμε να ορίσουμε πολλές διαφορετικές σ-άλγεβρες. 
Η μικρότερη σ-άλγεβρα είναι η F = {∅, Ω} και η μεγαλύτερη είναι το δυναμοσύνολο F = 2Ω του 
Ω (το σύνολο όλων των δυνατών υποσυνόλων του).  

Αν D είναι μία οικογένεια υποσυνόλων του Ω τότε αποδεικνύεται εύκολα ότι υπάρχει 
μοναδική ελάχιστη σ-άλγεβρα που την περιέχει. Αυτή συμβολίζεται με σ(D). Αν ο Ω είναι το 
σύνολο R των πραγματικών και T η οικογένεια των ανοιχτών συνόλων του, τότε το σύνολο σ(T) 
συμβολίζεται με B(R) και τα στοιχεία του καλούνται σύνολα Borel του R (πρόκειται δηλαδή για 
την ελάχιστη σ-άλγεβρα που περιέχει τα ανοιχτά σύνολα, αποδεικνύεται ότι περιέχει και όλα τα 
κλειστά σύνολα και όλα τα διαστήματα του Rk). Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι B(R) ≠ 2R 
δηλαδή υπάρχουν υποσύνολα του R που δεν είναι σύνολα Borel, δηλαδή δεν μπορούν να «παρα-
χθούν» από τα ανοιχτά σύνολα (ή π.χ. τα διαστήματα) μέσω αριθμήσιμων τομών, ενώσεων και 
συμπληρωμάτων. Ο ορισμός των Borel συνόλων γενικεύεται με τον προφανή τρόπο και στον 
ευκλείδειο χώρο Rk (συμβ. με B(Rk)) και γενικότερα σε κάθε μετρικό χώρο (όπου ορίζονται α-
νοιχτά σύνολα).  

3.2. Μέτρο: Έστω ένα μη κενό σύνολο Ω και F μία σ-άλγεβρά του. Μία συνολοσυνάρτηση μ 
από το F στο [0,∞] καλείται μέτρο αν 

  (i)  μ(∅) = 0, 

  (ii) ∑
∞

=

∞

=

=
11

)()(
i

i
i

i AA μμ U  για κάθε ακολουθία ξένων ανά δύο συνόλων A1,A2,… ∈ F. 

Η τριάδα (Ω, F, μ) καλείται χώρος μέτρου.  

Αποδεικνύεται ότι υπάρχει μοναδικό μέτρο λ το οποίο ορίζεται επάνω στα σύνολα Borel 
του R και αντιστοιχεί σε κάθε διάστημα του R το μήκος του (δηλ. λ([α,β]) = λ((α,β]) = λ([α,β)) = 
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λ((α, β)) = β − α). Το μέτρο αυτό καλείται μέτρο Lebesgue. Περιοριζόμαστε στα σύνολα Borel 
όσον αφορά το μέτρο Lebesgue διότι αποδεικνύεται ότι το μέτρο αυτό δεν μπορεί να ορισθεί 
επάνω σε όλα τα υποσύνολα του R. Ο περιορισμός αυτός δεν αποτελεί σοβαρό πρόβλημα διότι 
σύνολα εκτός του B(R) σχεδόν ποτέ δεν εμφανίζονται σε εφαρμογές (χοντρικά, μπορούμε να 
πούμε ότι το B(R) περιλαμβάνει όλα τα «γνωστά» σύνολα). 

Στο μετρήσιμο χώρο (Ζ, 2Ζ) όπου Ζ είναι το σύνολο των ακεραίων και 2Ζ είναι το δυνα-
μοσύνολο του Ζ, η συνολοσυνάρτηση λ0(Α) = πλήθος στοιχείων του Α, Α ⊆ Ζ είναι ένα μέτρο το 
οποίο είναι γνωστό ως αριθμητικό μέτρο.    

Αν ένα μέτρο μ είναι πεπερασμένο, και συγκεκριμένα μ(Ω) = 1, τότε καλείται μέτρο πι-
θανότητας και συνήθως συμβολίζεται με P. Η τριάδα (Ω, F, P) καλείται χώρος μέτρου πιθανότη-
τας ή χώρος πιθανότητας. 

Θα λέμε ότι μία ιδιότητα ισχύει μ-σχεδόν παντού ή μ-σχεδόν για κάθε ω αν ισχύει για κά-
θε στοιχείο ω∈Ω εκτός ίσως από ένα μετρήσιμο υποσύνολο Α του Ω με μ(Α) = 0. Μερικές φορές 
αντί της έκφρασης «P-σχεδόν παντού» χρησιμοποιείται η έκφραση «με πιθανότητα 1».  

3.3. Μετρήσιμη συνάρτηση (ή τυχαίο στοιχείο - random element). Μία συνάρτηση ξ από ένα 
μετρήσιμο χώρο (Ω1, F1) σε έναν (Ω2, F2) καλείται μετρήσιμη συνάρτηση (ή τυχαίο στοιχείο) αν 
ξ −1(Β) ∈ F1  για κάθε Β ∈ F2. Δηλαδή επιστρέφει τα σύνολα του F2 σε σύνολα του F1. Το σύνο-
λο ξ −1(Β) συμβολίζεται και με [ξ ∈ B]  και ουσιαστικά είναι το σύνολο {ω∈Ω1: ξ (ω) ∈ Β}. 

Αν ο Ω μπορεί να θεωρηθεί ως δειγματικός χώρος που συνδέεται με κάποιο τυχαίο πεί-
ραμα, μία μετρήσιμη συνάρτηση ξ από τον (Ω, F) στον (R, B(R)) συνήθως καλείται και τυχαία 
μεταβλητή (τ.μ.) και συνήθως συμβολίζεται με Χ ή Υ κ.ο.κ. (μερικές φορές διατηρούμε την ο-
ρολογία «μετρήσιμη συνάρτηση» χωρίς να δημιουργείται σύγχυση). Για να είναι μία συνάρτηση 
Χ: Ω → R τυχαία μεταβλητή αποδεικνύεται ότι αρκεί να ισχύει [Χ ≤ x] ∈ F για κάθε x.  

Αν στο χώρο (Ω, F) ορίζεται και ένα μέτρο πιθανότητας P, τότε μια τ.μ. Χ ως συνάρτηση 
από το Ω στο R «μεταφέρει» την πιθανότητα αυτή και στον R. Σε κάθε Β ∈ B(R) «μεταφέρει» 
την πιθανότητα PX (B) = P(X ∈ B) η οποία είναι η P([X ∈ B]) = P({ω ∈ Ω: X(ω) ∈ Β}). Το νέο 
αυτό μέτρο πιθανότητας PX στον (R, B(R)) καλείται «επαγόμενο» μέτρο πιθανότητας μέσω της 
Χ ή αλλιώς «κατανομή» της Χ. Αποδεικνύεται ότι η κατανομή αυτή περιγράφεται μονοσήμαντα 
και από την λεγόμενη συνάρτηση κατανομής, 

RxxXPxXPxFX ∈−∞∈=≤= ]),],(([)()( . 

3.4. Ολοκλήρωμα Lebesgue – Μέση τιμή: Μία μετρήσιμη συνάρτηση IA : Ω → R (με Α∈F) 
καλείται δείκτρια τ.μ. αν ΙΑ(ω) = 1 για ω∈Α και 0 διαφορετικά. Μια μετρήσιμη συνάρτηση ξ από 
ένα (Ω, F, μ) στο (R, B(R)) καλείται απλή αν λαμβάνει πεπερασμένο πλήθος τιμών {x1, x2, …, 
xn} ⊆ R. Αν Αi  = [ξ = xi] = {ω ∈ Ω: ξ(ω) = xi}, i = 1,2,…,n τότε η απλή ξ μπορεί προφανώς να 
παρασταθεί ως εξής: 

iA

n

i
i Ix∑

=

=
1

ξ . 

Ως ολοκλήρωμα Lebesgue της ξ (ως προς το μέτρο μ) ορίζεται ο αριθμός 

])([)()()(
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Αν π.χ. ο αρχικός χώρος Ω είναι και αυτός ο R (δηλ. ξ: R → R) τότε το ολοκλήρωμα Lebesgue 
της ξ ως προς το μ μπορεί διαισθητικά να θεωρηθεί ως το εμβαδόν «κάτω» από την ξ. Μόνο που 
το εμβαδόν π.χ. ενός ορθογωνίου (α,β)×(0,x) τώρα δεν υπολογίζεται με βάση τον κανόνα: μήκος 
βάσης (β−α) επί ύψος x, αλλά ως: μέτρο βάσης μ((α,β)) επί ύψος x. 

Αν η ξ είναι μη-αρνητική μετρήσιμη συνάρτηση με τιμές στο R, τότε μπορεί να κατα-
σκευασθεί μία αύξουσα ακολουθία (μη αρνητικών) απλών μετρήσιμων συναρτήσεων με τιμές 
στο R (δηλ. 0  ≤ ξ1(ω) ≤ ξ2(ω) ≤ … για κάθε ω∈Ω) με ξn (ω) → ξ(ω) για κάθε ω∈Ω (δηλαδή ξn 
→ ξ κατά σημείο). Μία ακολουθία μετρήσιμων συναρτήσεων που έχει αυτή την ιδιότητα είναι η 
παρακάτω 

))((
2
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)

2
1,

2
[
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2

ωξωξ
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n
kk

n

nk
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Ως ολοκλήρωμα Lebesgue (ως προς το μέτρο μ) της μη-αρνητικής ξ ορίζεται το όριο 

∫∫ Ω∞→Ω
= μξμξ dd nn

lim . 

Το όριο αυτό υπάρχει (διότι πρόκειται για όριο αύξουσας ακολουθίας) και αποδεικνύεται ότι 
είναι ανεξάρτητο από την επιλογή της ακολουθίας ξn . Το ολοκλήρωμα αυτό μπορεί να είναι πε-
περασμένο ή άπειρο. 

  Τέλος, αν ξ είναι μία μετρήσιμη συνάρτηση με τιμές σε όλο το R και τα ολοκληρώματα 
Lebesgue των μη αρνητικών μετρήσιμων συναρτήσεων ξ+(ω) = max{ξ(ω), 0} και ξ-(ω) = 
max{−ξ(ω), 0} είναι πεπερασμένα, τότε ορίζεται το ολοκλήρωμα Lebesgue της ξ∈R (θα λέμε ότι 
είναι «Lebesgue ολοκληρώσιμη») ως η διαφορά 

∫∫∫ Ω −Ω +Ω
−= μξμξμξ ddd .      (συμβ. και με ∫Ω )()( ωμωξ d ) 

Αν Α∈F τότε θα γράφουμε 

∫∫ Ω Α⋅= μξμξ dΙd
A

. 

Το ολοκλήρωμα Lebesgue ως ολοκλήρωμα Riemann  Αν έχουμε μια μετρήσιμη συνάρτη-
ση f: (R, B(R), λ) → (R, B(R)) (όπου λ το μέτρο Lebesgue) τότε αποδεικνύεται ότι το ολοκλή-
ρωμα Lebesgue της f (αν υπάρχει) είναι ίσο με το κλασικό ολοκλήρωμα Riemann της συνάρτη-
σης  f, δηλαδή, 

∫∫
∞

∞−
= dttffd

R
)(λ , 

(αρκεί η | f | να είναι Riemann ολοκληρώσιμη). Αυτό διαφαίνεται και από το γεγονός ότι, όπως 
προείπαμε, το ολοκλήρωμα Lebesgue μπορεί να θεωρηθεί ως το εμβαδόν κάτω από την f με βά-
ση τον κανόνα: εμβαδόν ορθογωνίου = μέτρο βάσης λ((a,β)) επί ύψος. Αλλά εδώ, λ((α,β)) = β − 
α, και άρα το ολοκλήρωμα Lebesgue ως προς το μέτρο λ εκφράζει το σύνηθες εμβαδόν κάτω 
από την f (το οποίο ως γνωστό ταυτίζεται με το ολοκλήρωμα Riemann). 

Το ολοκλήρωμα Lebesgue ως άθροισμα Αν έχουμε μια μετρήσιμη συνάρτηση f: (Ζ, 2Ζ, 
λ0)  → (R, B(R)) (όπου λ0 το αριθμητικό μέτρο) τότε αποδεικνύεται ότι το ολοκλήρωμα Lebes-
gue της f (αν υπάρχει) είναι ίσο με το παρακάτω άθροισμα 
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∑∫
∈

=
Zi

Z
iffd )(0λ , 

(αρκεί ∞<∑ |)(| if ). 

Μέση τιμή τυχαίας μεταβλητής. Αν το μ είναι μέτρο πιθανότητας (συνήθως τότε το συμ-
βολίζουμε με P), το ολοκλήρωμα Lebesgue της Χ ως προς P (αν ορίζεται) καλείται και μέση τι-
μή της τυχαίας μεταβλητής X και συμβολίζεται με Ε(Χ), δηλαδή, 

∫Ω== dPXXEXEP )()( . 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ολοκλήρωμα αυτό ορίζεται όταν Ε(Χ+), Ε(Χ-) < ∞ ή ισοδύναμα 
όταν Ε(|Χ|) <  ∞. 

 

Ιδιότητες μέσης τιμής: Για την μέση τιμή αποδεικνύονται τα ακόλουθα: 

(i) E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)  (a, b πραγματικές σταθερές) 

(ii) Αν Χ ≤ Υ (σχεδόν για κάθε ω) τότε  E(X) ≤ E(Y). 

(iii) (Θεώρημα μονότονης σύγκλισης) Αν 0 ≤ Χ1 ≤ Χ2 ≤… είναι μία ακολουθία μη αρνητι-
κών τ.μ. που συγκλίνει (σχεδόν για κάθε ω) στην τ.μ. Χ  τότε 

)(lim)( nn
XEXE

∞→
=     (δηλαδή, )(lim)lim( nnnn

XEXE
∞→∞→

= ) 

(iv) (Θεώρημα κυριαρχημένης σύγκλισης) Αν Χ1, Χ2, … είναι μία ακολουθία τ.μ. που συ-
γκλίνει  στην τ.μ. Χ  και |Χn| < Y (σχεδόν για κάθε ω) για κάποια τ.μ. Υ: E|Y | < ∞ τότε 

)(lim)( nn
XEXE

∞→
=     (δηλαδή, )(lim)lim( nnnn

XEXE
∞→∞→

= ) 

3.5. Πυκνότητα ή Radon-Nikodym παράγωγος: Αν υπάρχει μία (μη-αρνητική) μετρήσιμη συ-
νάρτηση ξ τέτοια ώστε δύο μέτρα μ, ν (ενός χώρου (Ω, F)) συνδέονται με τη σχέση 

,)( ∫= A
dΑv μξ   Α∈F         ( ))(,(),(

,
RR

ξ
BF →Ω

μν
) 

τότε η ξ καλείται πυκνότητα ή (Radon-Nikodym) παράγωγος του ν ως προς το μ και συμβολίζε-
ται και με  

μ
νξ

d
d

= . 

Από το Θεώρημα Radon-Nikodym αποδεικνύεται ότι για κάθε δύο μέτρα ν, μ (στον ίδιο χώρο) 
υπάρχει μια τέτοια πυκνότητα, ξ, αρκεί το ν να είναι απόλυτα συνεχές ως προς το μ (v << μ, δηλ. 
μ(Α) = 0 ⇒ ν(Α) = 0 για κάθε Α∈F) και τα μ, ν να είναι σ-πεπερασμένα (ένα μέτρο μ είναι σ-
πεπερασμένο αν υπάρχουν Α1, A2,… ∈F με μ(Αi) < ∞, και ∪Αi = Ω).  

 Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας για συνεχείς τυχαίες μεταβλητές. Έστω Χ μία τ.μ. από 
έναν (Ω, F, P) στον (R, B(R)) και PΧ το (επαγόμενο) μέτρο πιθανότητας του P μέσω της Χ στον 
(R, B(R)). Αν υπάρχει μια f τέτοια ώστε 
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∫==∈
AX dfΑPAXP λ)()( ,  Α∈B(R),           ( ))(,())(,(),(

,
RRRR

f

P

Χ

P x

BBF →→Ω
λ

) 

όπου λ είναι το μέτρο Lebesgue, τότε από τα παραπάνω, για κάθε x∈R, θα είναι 

  ∫∫ Ω −∞−∞
==−∞=≤= λλ dIfdfxPxXPxF xxXX ],(],(

]),(()()(  

 ∫∫ ∞−

∞

∞− −∞ ==
x

x dttfdttItf )()()( ],(  

και η 

dx
dF

d
dPf X ==
λ

, 

καλείται συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της τ.μ. Χ (ή της κατανομής PX). Σύμφωνα με το 
Θεώρημα Radon-Nikodym η σ.π.π. f υπάρχει αν PX << λ, δηλαδή η κατανομή της Χ είναι απόλυ-
τα συνεχής ως προς το μέτρο Lebesgue (συνήθως τότε η Χ καλείται απλώς συνεχής τ.μ.). 

   Συνάρτηση πιθανότητας για διακριτές τυχαίες μεταβλητές. Έστω Χ μία τ.μ. από έναν (Ω, 
F, P) στον (Ζ, 2Ζ) και PΧ το (επαγόμενο) μέτρο πιθανότητας του P μέσω της Χ στον (Ζ, 2Ζ). Αν 
υπάρχει μια f τέτοια ώστε 

∫==∈
AX dfΑPAXP 0)()( λ , Α∈2Ζ,            ( ))(,()2,(),(

0,
RRZ

f

P

Z
Χ

P x

BF →→Ω
λ

) 

όπου λ0 είναι το αριθμητικό μέτρο τότε, για κάθε x∈Z, θα είναι 

  ∫∫ −−
==−=≤=

Z xxxxXX dIfdfxxPxXPxF 0,...}1,{,...}1,{ 0,...})1,({)()( λλ  

∑∑
−∞=

−
∈

==
x

i
xx

Zi

ifIif )()( ,...}1,{  

και η 

F
d
dPf X Δ==

0λ
,     (ΔF(x) = F(x) − F(x−1)) 

καλείται συνάρτηση πιθανότητας της τ.μ. Χ (ή της κατανομής PX). Σύμφωνα με το Θεώρημα 
Radon-Nikodym η σ.π.π. f υπάρχει αν PX << λ0, δηλαδή η κατανομή της Χ είναι απόλυτα συνε-
χής ως προς το αριθμητικό μέτρο (συνήθως τότε η Χ καλείται απλώς διακριτή τ.μ.). Τα παραπά-
νω μπορούν να μεταφραστούν και για κάθε άλλο αριθμήσιμο σύνολο εκτός του Ζ.  

Αλλαγή μέτρου ολοκλήρωσης. Αν δύο μέτρα μ,ν ενός χώρου (Ω, F) συνδέονται με τη σχέ-
ση 

,)( ∫= A
dΑv μξ   Α∈F , 

μ
νξ

d
d

=           ( ))(,(),(
,

,
RR BF

φξ

νμ
→Ω  ) 

για κάποια πυκνότητα ξ και φ είναι μια μετρήσιμη συνάρτηση, τότε 

.∫∫∫ ΩΩΩ
⋅== μξφμ

μ
νφνφ dd

d
dd      
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Αποδεικνύεται επίσης ότι αν ξ είναι μια μετρήσιμη συνάρτηση από τον χώρο (Ω1, F1, μ) 
στον χώρο (Ω2, F2) και φ είναι μία μετρήσιμη συνάρτηση από τον (Ω2, F2) στον (R, B(R)) τότε  

∫∫ ΩΩ
=

21
ξμφμξφ ddo         ( ))(,(),(),( 2211 RR BFF

φ

μ

ξ

μ ξ

→Ω→Ω ) 

(αρκεί να υπάρχει κάποιο από τα δύο ολοκληρώματα) όπου μξ είναι το επαγόμενο μέτρο του μ 
στον Ω2 μέσω της ξ (μξ(Β) = μ([ξ∈Β]), Β∈F2). Εάν το μ = P είναι μέτρο πιθανότητας και (Ω2, F2) 
= (R, B(R)) τότε η παραπάνω γράφεται (χρησιμ. το συμβολισμό X αντί για ξ) 

∫∫ ==
Ω R XdPdPXXE φφφ

1

))(( o ,       ( ))(,())(,(),( 11 RRRR
XP

X

P

BBF
φ

→→Ω ) 

και αν PX << λ (Χ είναι συνεχής τ.μ.) με σ.π.π. λd
dPxf = , τότε 

∫∫∫∫
∞

∞−
==== dxxfxfdd

d
dPdPXE

RR
X

R X )()())(( φλφλ
λ

φφφ  

Ενώ αν PX  << λ0 (Χ είναι διακριτή τ.μ.) με σ.π. 
0λd

dPxf = , τότε 

∑∫∫∫ ====
i

RR
X

R X ififdd
d
dPdPXE )()())(( 00

0

φλφλ
λ

φφφ . 

Άρα ∫
∞

∞−
= dxxxfXE )()(  ή ∑

i

iif )(  ανάλογα με τον αν X είναι συνεχής ή διακριτή τ.μ.  

3.6. Στοχαστική Ανεξαρτησία. Στοχαστική ανεξαρτησία ενδεχομένων. Δύο ενδεχόμενα A, B ∈ 
F είναι ανεξάρτητα (σε σχέση με το μέτρο πιθανότητας P) όταν )()()( BPAPBAP =I . Η (δε-
σμευμένη) πιθανότητα P ενός ενδεχομένου Α δοθείσης της «πληροφορίας» Β είναι 

)(
)()|(

BP
BAPBAP I

=  

Στοχαστική ανεξαρτησία σ-αλγεβρών. Μια οικογένεια σ-αλγεβρών H1,H2,…, Hn που περιέχονται 
σε μία σ-άλγεβρα F ενός χώρου (Ω,F,P) καλείται στοχαστικά ανεξάρτητη (ως προς το μέτρο πι-
θανότητας P) αν 

)()()()( 2121 nn APAPAPAAAP LILII =  για κάθε Α1∈H1, Α2∈H2, …, Αn∈Hn. 

Μία άπειρη οικογένεια σ-αλγεβρών καλείται ανεξάρτητη αν κάθε πεπερασμένη υποοικογένειά 
της είναι ανεξάρτητη.  

Στοχαστική ανεξαρτησία τυχαίων μεταβλητών. Συμβολίζουμε με σ(Χ) την σ-άλγεβρα 

)}(:]{[)}(:)({))(()( 11 RBBXRBBXRXX BBB ∈∈=∈== −−σ  

η οποία είναι η ελάχιστη σ-άλγεβρα στον Ω ως προς την οποία η Χ είναι μετρήσιμη. Αν Χi, i∈I 
είναι μία οικογένεια τ.μ. (από ένα χώρο (Ω, F, P) στον (R, B(R)), συμβολίζουμε με σ(Χi, i∈I), 
όπου Ι είναι ένα σύνολο δεικτών, την σ-άλγεβρα 
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⎝

⎛
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∈
U

Ii
ii XIiX )(),( σσσ  

η οποία είναι η ελάχιστη σ-άλγεβρα στον Ω ως προς την οποία όλες οι Χi, i∈I είναι μετρήσιμες. 

Μια οικογένεια τυχαίων μεταβλητών Χi, i∈I  ενός χώρου (Ω, F, P) καλούνται στοχαστι-
κά ανεξάρτητες αν η οικογένεια των σ-αλγεβρών σ(Χi), i∈I είναι ανεξάρτητη. Για παράδειγμα, 
δύο τυχαίες μεταβλητές Χ, Υ είναι ανεξάρτητες όταν οι σ(Χ), σ(Υ) είναι ανεξάρτητες, δηλαδή, 

)()()( 2121 APAPAAP =I  για κάθε Α1∈σ(Χ), Α2∈σ(Υ) 

ή ισοδύναμα, ])([])([])[]([ 2121 BYPBXPBYBXP ∈∈=∈∈ I  για κάθε Β1,Β2∈B(R). Αποδει-
κνύεται ότι αρκεί να ισχύει για κάθε Β1, Β2 της μορφής (−∞, x], δηλαδή P(X ≤ x,Y ≤ y) =  P(X ≤ 
x)P(Y ≤ y) για κάθε x, y. 

Έστω δύο χώροι μέτρου (Ω1, F1, μ), (Ω2, F2, ν) και ας θεωρήσουμε και τον χώρο γινόμε-
νο Ω1×Ω2 εφοδιασμένο με την σ-άλγεβρα γινόμενο F1⊗F2 η οποία παράγεται από όλα τα με-
τρήσιμα σύνολα της μορφής Α1×Α2, Α1∈F1, Α2∈F2. Αποδεικνύεται ότι στον μετρήσιμο χώρο 
(Ω1×Ω2, F1⊗F2) υπάρχει μοναδικό μέτρο, το οποίο συμβολίζουμε με μ×ν και έχει την ιδιότητα 

)()()( 2121 AAAA νμνμ ⋅=×× ,   Α1∈F1, Α2∈F2 

Το μέτρο αυτό καλείται μέτρο γινόμενο των ν, μ. Ο χώρος γινόμενο (Ω1×Ω2, F1⊗F2, μ×ν) γενι-
κεύεται και για περισσότερα από δύο (Ωi, Fi, μi).  

Η συνθήκη (στοχαστικής) ανεξαρτησίας δύο τυχαίων μεταβλητών που περιγράψαμε πα-
ραπάνω μπορεί ισοδύναμα να γραφεί και ως εξής:  

)()()( 2121),( BPBPBBP YXYX =×  για κάθε Β1, Β2∈B(R), 

όπου P(X,Y) είναι το επαγόμενο μέτρο πιθανότητας της P στον (R2,B(R2)) μέσω της (Χ,Υ): Ω → 
R2. Δηλαδή δύο τ.μ. Χ, Υ είναι (στοχαστικά) ανεξάρτητες αν το επαγόμενο μέτρο P(X,Y) είναι ίσο 
με το μέτρο γινόμενο PΧ ×PΥ.  

  Αν Χ, Y είναι (στοχαστικά) ανεξάρτητες τ.μ. τότε (αρκεί να υπάρχουν οι μέσες τιμές) 

))(())(()())()(( 2121

(*)

21,2121 22
YEXEdPdPPPddPYXE YXR RR YXR YX φφφφφφφφφφ ==×== ∫ ∫∫∫  

όπου για την ισότητα (*) χρησιμοποιήθηκε το Θεώρημα Fubini (εννοείται ότι οι φ1,φ2 είναι με-
τρήσιμες συναρτήσεις από τον R στον R). Τα παραπάνω γενικεύονται και για περισσότερες των 
δύο τ.μ. 

 

3.7. Δεσμευμένη μέση τιμή 

Ο πιο γνωστός (και απλός) ορισμός της δεσμευμένης μέσης τιμής Ε(Χ | Υ) που εκφράζει 
την αναμενόμενη τιμή της Χ όταν είναι γνωστή η τιμή της Υ είναι ο ακόλουθος (για συνεχείς τ.μ. 
Χ,Υ): αν θεωρήσουμε την συνάρτηση του y 

dxyxfx
yf

dxyxxfyYXEyg YX
Y

YX ∫∫
∞

∞−

∞

∞−
==== ),(

)(
1)|()|()( ,|  
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τότε η τυχαία μεταβλητή )|()( YXEYg =  καλείται δεσμευμένη μέση τιμή της Χ δεδομένης της Y 
(ως συνήθως, fX,Y είναι η από κοινού σ.π.π. των Χ,Υ). Ανάλογος ορισμός υπάρχει και για διακρι-
τές τ.μ.  

 Εάν όμως επιθυμούμε να ορίσουμε μια δεσμευμένη μέση τιμή πιο γενικά, π.χ. δεδομένης 
μιας οικογένειας τυχαίων μεταβλητών Yi, i∈I, χωρίς να υποθέτουμε ότι οι εμπλεκόμενες τυχαίες 
μεταβλητές είναι συνεχείς ή διακριτές ή γενικότερα δεδομένης κάποιας «πληροφορίας», τότε θα 
πρέπει να βρούμε κάποιον άλλο πιο γενικό ορισμό. Όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω ουσιαστι-
κά δεσμεύουμε ως προς μια σ-άλγεβρα η οποία θεωρείται ότι εκφράζει την πληροφορία που θα 
διαθέτουμε (με την έννοια ότι θα γνωρίζουμε ποια ενδεχόμενα της πραγματοποιήθηκαν και ποια 
όχι). 

Ορισμός 3.7.1. Έστω μια τυχαία μεταβλητή Χ: (Ω, F, P) → (R, B(R)) με Ε(|Χ|) < ∞. Μία 
συνάρτηση W από τον Ω στον R καλείται δεσμευμένη μέση τιμή της Χ δεδομένης μιας σ-άλγεβρας 
D ⊆ F και συμβολίζεται με W = Ε(Χ | D) αν ισχύουν τα παρακάτω (i), (ii), 

(i) Η W = Ε(Χ | D) είναι μια τυχαία μεταβλητή από τον (Ω, D, P) → (R, B(R)), δηλαδή είναι D 
- μετρήσιμη (όλα τα σύνολα της μορφής [W∈B] ανήκουν στην D). Επίσης είναι Lebesgue ολο-
κληρώσιμη. 

(ii) Η τ.μ. W = Ε(Χ | D)  ικανοποιεί την σχέση 

,)|( dPXdPXE
GG ∫∫ =D για κάθε   G ∈ D. 

Η παραπάνω γράφεται ισοδύναμα χρησιμοποιώντας μέσες τιμές: 

)())|(( GG IXEIXEE ⋅=⋅D   για κάθε   G ∈ D, 

όπου ΙG = 1 ή 0 ανάλογα με το αν πραγματοποιηθεί το G ή όχι (δηλ. ΙG(ω) = 1 ή 0 ανάλογα με το 
αν ω∈G ή όχι). 

Μερικές φορές θα γράφουμε Ε(Χ | Yi, i∈I) εννοώντας την Ε(Χ | σ(Yi, i∈I)) δηλαδή την 
δεσμευμένη μέση τιμή της Χ δεδομένης της σ-άλγεβρας που παράγεται από τις Yi, i∈I. 

Ύπαρξη και μοναδικότητα: Αν η Χ είναι μη-αρνητική, ορίζουμε το μέτρο ν στον (Ω, D) έτσι ώ-
στε 

,)( ∫= G
dPXGv   G ∈ D. 

Αυτό το μέτρο είναι πεπερασμένο διότι ν(Ω) = Ε(Χ) < ∞. Αν περιοριστούμε στον χώρο (Ω, D), 
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα μέτρα P, ν, ορίζονται στον ίδιο χώρο (Ω, D) και μάλιστα το ν 
είναι απόλυτα συνεχές ως προς το P (v << P διότι P(G) = 0 ⇒ ν(G) = 0 για κάθε G∈D)). Επο-
μένως από το  θεώρημα Radon-Nikodym υπάρχει μία «πυκνότητα» f, D-μετρήσιμη, η οποία ι-
κανοποιεί την 

,)( ∫= G
dPfGv   G ∈ D 

και είναι εύκολο να επαληθεύσουμε ότι η παραπάνω R-N πυκνότητα f ικανοποιεί τις ιδιότητες 
(i) και (ii) της δεσμευμένης μέσης τιμής, δηλαδή μπορούμε να ορίσουμε Ε(Χ |D) = f. Αν η Χ δεν 
είναι μη αρνητική τότε μπορούμε να ορίσουμε Ε(Χ |D) = Ε(Χ+ |D) − Ε(Χ− |D).   
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 Άρα η Ε(Χ | D) υπάρχει πάντοτε και είναι μοναδική σχεδόν για κάθε ω∈Ω (αν υπάρχουν 
δύο τ.μ. που ικανοποιούν τις (i), (ii) παραπάνω τότε θα είναι ίσες με πιθανότητα 1). 

Αποδεικνύεται ότι όταν οι Χ, Υ είναι συνεχείς τ.μ., η δεσμευμένη μέση τιμή Ε(X |σ(Υ)) 
είναι ίση με την g(Y) όπου dxyxxfyg YX )|()( |

∞
∞−∫= . Ανάλογο αποτέλεσμα ισχύει και για διακρι-

τές τ.μ. (στη θέση του ολοκληρώματος έχουμε άθροισμα). 

 

Παράδειγμα 3.7.1. Έστω ότι ένα νόμισμα ρίπτεται δύο φορές (μία στο χρόνο 1 και μία 
στο χρόνο 2) με Χ1∈{0,1} (Γ=0, Κ=1) το αποτέλεσμα της πρώτης ρίψης και Χ2∈{0, 1} το απο-
τέλεσμα της δεύτερης ρίψης. Έστω επίσης Χ το πλήθος από Κ στις δύο ρίψεις. Ως δειγματικός 
χώρος εδώ μπορεί να θεωρηθεί ο Ω = {(Κ,Κ), (Κ,Γ), (Γ,Κ), (Γ,Γ)} με αντίστοιχη σ-άλγεβρα την 
F = 2Ω (όλα τα δυνατά υποσύνολα του Ω, 24 = 16 το πλήθος). Επίσης σε κάθε ενδεχόμενο αντι-
στοιχίζεται μία πιθανότητα P ως εξής: θεωρούμε ότι για τα στοιχειώδη ενδεχόμενα P((Κ,Κ)) = 
P((Κ,Γ)) = P((Γ,Κ)) = P((Γ,Γ)) = 1/4 από όπου προκύπτει η πιθανότητα οποιουδήποτε άλλου 
ενδεχομένου. Το επαγόμενο μέτρο PΧ της P στον R μέσω της τ.μ. Χ (δηλαδή η κατανομή της τ.μ. 
Χ) θα είναι 

   4/1)}),({()0(})0({ =ΓΓ=== PXPPX ,  
   2/1)}),(),,({()1(})1({ =ΓΚΚΓ=== PXPPX , 

4/1)}),({()2(})2({ =ΚΚ=== PXPPX ,  

(γενικά )2()1()0()( 4
1

2
1

4
1

AAAX IIIAP ++= , Α∈B(R) όπου ΙΑ(x) = 1 ή 0 ανάλογα με το αν x∈A ή 
όχι). Η μέση τιμή της τ.μ. Χ (χωρίς να έχουμε καμία πληροφορία) είναι η 

1
4
12

2
11

4
10)( =++=XE . 

 

(Γ,Γ) 

Ω 

 0 
 R  1  2  1/2  3/2 

X1 

X 

E(X | X1) 
(Γ,Κ) (Κ,Γ) (Κ,Κ)

 
Η σ(Χ1) εδώ είναι η σ-άλγεβρα που παράγεται από τα ενδεχόμενα )},(),,{(]0[ 1 ΚΓΓΓ==X  και 

)},(),,{(]1[ 1 ΚΚΓΚ==X , δηλαδή η 

σ(Χ1) = })},,(),,{()},,(),,{(,{ ΩΚΚΓΚΚΓΓΓ∅ . 

Όταν θα πάμε στο χρόνο 1 θα γνωρίζουμε το αποτέλεσμα της πρώτης ρίψης Χ1 και τότε 
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2
102

2
11

2
10)0|()0|(

2

0
11 =⋅+⋅+⋅===== ∑

=i

XxXxPXXE , 

2
3

2
12

2
1100)0|()1|(

2

0
11 =⋅+⋅+⋅===== ∑

=i

XxXxPXXE , 

και επομένως η )|())(|( 11 XXEXXE =σ , είναι μια τυχαία μεταβλητή η οποία λαμβάνει τις τι-
μές 1/2 και 3/2 με πιθανότητες 

2/1)0()2/1)|(( 11 ==== XPXXEP     και   2/1)1()2/3)|(( 11 ==== XPXXEP . 

Η δεσμευμένη μέση τιμή Ε(Χ | Χ1) μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει την αναμενόμενη τιμή της 
τ.μ. Χ δεδομένου του αποτελέσματος που θα έχει η πρώτη ρίψη ή την αναμενόμενη τιμή της τ.μ. 
Χ όταν θα είμαστε στο χρόνο 1. Μετά το αποτέλεσμα της πρώτης ρίψης (δηλαδή στο χρόνο 1) 
θα γνωρίζουμε ποια από τα ενδεχόμενα της σ(Χ1) έχουν πραγματοποιηθεί.  

Γενικότερα, η δεσμευμένη μέση τιμή Ε(Χ |D) μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει την ανα-
μενόμενη τιμή της τ.μ. Χ δεδομένης της «πληροφορίας» που θα λάβουμε από την πραγματοποί-
ηση ενός πειράματος με σύνολο ενδεχομένων D. Η πληροφορία που θα λάβουμε είναι ποια από 
τα ενδεχόμενα της D πραγματοποιήθηκαν και ποια όχι.  

 

3.8. Ιδιότητες Δεσμευμένης Μέσης Τιμής 

(i) Ε(Χ |{∅,Ω}) = Ε(Χ) , Ε(Χ | F) = X, και Ε(Χ | σ(Χ)) = Χ. Η σ-άλγεβρα {∅,Ω} δεν μας 
παρέχει καμία πληροφορία (το Ω θα πραγματοποιηθεί σίγουρα ενώ το ∅ όχι). Αντίθετα αν γνω-
ρίζουμε ποια από τα ενδεχόμενα της F (ή της σ(Χ)) πραγματοποιήθηκαν, ουσιαστικά γνωρίζου-
με και την τιμή που θα πάρει η Χ και επομένως η αναμενόμενη τιμή της θα είναι η ίδια η Χ. 

(ii) E(X |D) = a αν Χ = a (σταθερά) με πιθανότητα 1.  

(iii) Ε(aX + bY|D) = aΕ(X |D) + bE(Y |D) για σταθερές a, b. 

(iv) Ε(X |D) ≤ E(Y |D) για σταθερές X ≤ Y με πιθανότητα 1. 

(v) Αν η Χ είναι D-μετρήσιμη, τότε E(XY |D) = XE(Y |D) με πιθανότητα 1 (E(|XY|), 
E(|Y|) < ∞) 

(vi) Αν D1 ⊆ D2, τότε E(E(X |D2)|D1) = E(E(X |D1)|D2) = E(X |D1) με πιθανότητα 1 
(E(|X |) < ∞). Δηλαδή αν δεσμεύσουμε ως προς δύο «πληροφορίες», μια «μεγαλύτερη» και μία 
«μικρότερη» (η «μικρότερη» περιέχεται στην «μεγαλύτερη») τότε είναι σαν να δεσμεύουμε μό-
νο ως προς την «μικρότερη». Η ιδιότητα αυτή είναι γνωστή και ως tower property. Αν πάρουμε 
D1 = {∅,Ω} προκύπτει ότι E(E(X |D)) = E(X). 

(vii) Αν η σ-άλγεβρα H είναι ανεξάρτητη από τις σ(Χ) και D τότε Ε(Χ |σ(D∪H)) = Ε(Χ 
|D) με πιθ. 1. (π.χ. Ε(Χ | Υ, Ζ) = Ε(Χ |Υ) αν Ζ ανεξάρτητη των Χ, Υ). Προκύπτει ότι, αν η σ-
άλγεβρα H είναι ανεξάρτητη από την σ(Χ), τότε Ε(Χ |H) = Ε(Χ). 

Αν ΙΑ είναι η δείκτρια συνάρτηση του συνόλου Α∈F τότε η Ε(ΙΑ |D) γράφεται P(A |D) 
και καλείται δεσμευμένη πιθανότητα του Α δεδομένης της σ-άλγεβρας D. 
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3.9. Στοχαστική Ανέλιξη  

Στοχαστική ανέλιξη ή διαδικασία καλείται μία οικογένεια τυχαίων μεταβλητών Χt, t∈I με 
Χt :(Ω, F, P) → (R, B(R)), για κάποιο σύνολο δεικτών Ι. Αν το Ι = {0, 1, 2, …} τότε καλείται 
διακριτού χρόνου ενώ αν Ι = [0,∞) τότε καλείται συνεχούς χρόνου (το Ι μπορεί να είναι και πιο 
σύνθετο σύνολο). Συνήθως η Χt εκφράζει την κατάσταση ενός συστήματος στο χρόνο t (Π.χ. τι-
μή μιας μετοχής στο χρόνο t ή αξία ενός χαρτοφυλακίου στο χρόνο t). 

Η Χt μπορεί να θεωρηθεί ως μία απεικόνιση από το σύνολο Ω×Ι στο R (απεικονίζει κάθε 
στοιχείο (ω,t)∈Ω×Ι στο Χt(ω)∈R) ή μία απεικόνιση από το σύνολο Ω στο σύνολο των συναρτή-
σεων από το Ι στον R (απεικονίζει κάθε στοιχείο ω∈Ω στην συνάρτηση ζω: Ι → R όπου ζω(t) = 
Χt(ω)). Υπό την δεύτερη έννοια, μια στοχαστική ανέλιξη μπορεί να θεωρηθεί και ως μία τυχαία 
συνάρτηση. Αν τελικά πραγματοποιηθεί το ω∈Ω τότε η συνάρτηση ζω(t) = Χt(ω): Ι → R καλεί-
ται πραγματοποίηση ή διαδρομή (path) της Χi, i∈I. Aν π.χ. Χt είναι η τιμή μιας μετοχής στο χρόνο 
t τότε μια διαδρομή της συνήθως παριστάνεται από ένα γράφημα που στον οριζόντιο άξονα έχει 
τον χρόνο t και στο κάθετο την τιμή Χt(ω). 

 
 Χt(ω) 

 t  
 Μία στοχαστική ανέλιξη Χt, t∈I θα λέγεται ότι έχει την Μαρκοβιανή ιδιότητα αν το Ι εί-
ναι ολικά διατεταγμένο σύνολο (π.χ. Z, R) και  

))(|()),(|(
00 tutu XBXPttXBXP σσ ∈=≤∈ , για κάθε u > t0 και Β  (με πιθ. 1). 

Δηλαδή η δεσμευμένη κατανομή της Χu (u > t0) δεδομένης της πληροφορίας που βασίζεται στο 
«παρόν» (t0) και στο «παρελθόν» (t < t0) είναι ίση με την δεσμευμένη κατανομή της Χu δεδομέ-
νης της πληροφορίας που βασίζεται μόνο στο «παρόν» (t0) (η μελλοντική τιμή της ανέλιξης επη-
ρεάζεται μόνο από την παρούσα της τιμή και όχι από τις παρελθούσες της τιμές) 

 

3.10. Martingales 

Έστω (Ω, F, P) ένας χώρος πιθανότητας. Μια ακολουθία σ-αλγεβρών F1, F2, … με την 
ιδιότητα F1 ⊆ F2 ⊆ … ⊆ F καλείται μελλοντική ιστορία ή φιλτράρισμα (filtration). Μία ακολου-
θία τυχαίων μεταβλητών Χ1, Χ2,… θα λέγεται προσαρμοσμένη (adapted) σε ένα φιλτράρισμα F1, 
F2, …  αν η Χi είναι Fi – μετρήσιμη (δηλαδή σ(Χi) ⊆ Fi).  

Συνήθως η Fi θεωρείται ότι εκφράζει την πληροφορία που θα έχουμε σε κάποιο χρόνο ti 
στο μέλλον με t1 < t2 < … και επομένως F1 ⊆ F2 ⊆ … ⊆ F, διότι αν κάποιο ενδεχόμενο ανήκει 
στην Fi-1 θα ανήκει και στην Fi (αν γνωρίζουμε ότι ένα Α έχει πραγματοποιηθεί ή όχι στο χρόνο 
i−1 θα το γνωρίζουμε και στο χρόνο i). Διαισθητικά, η Χi είναι Fi – μετρήσιμη αν η τιμή της Χi 
είναι γνωστή δεδομένης της πληροφορίας Fi, δηλαδή αν η τιμή της είναι γνωστή στο χρόνο ti. 
Αυτό συμβαίνει διότι η πληροφορία Fi που θα έχουμε είναι ποια από τα ενδεχόμενα της Fi 
πραγματοποιήθηκαν και ποια όχι. Επειδή τα ενδεχόμενα [Χi∈Β], Β∈B(R) ανήκουν στην Fi 
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(σ(Χi) ⊆ Fi), θα γνωρίζουμε και ποια από αυτά πραγματοποιήθηκαν, δηλαδή θα γνωρίζουμε ε-
πακριβώς την τιμή της Xi.  

 Παράδειγμα 3.10.1. Έστω X0, Χ1, X2,… η τιμή ενός αγαθού στους χρόνους 0, 1, 2, … 
(σήμερα είμαστε στο χρόνο 0) και Ω είναι ο χώρος των δυνατών καταστάσεων που μπορεί να 
βρεθεί η αγορά από σήμερα μέχρι ένα χρονικό σημείο στο μέλλον. Κάθε ω∈Ω μπορεί να καθο-
ρίζει διαφορετική ιστορία από σήμερα και μετά. Συμβολίζουμε με F όλα τα δυνατά ενδεχόμενα 
του Ω. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι στο χρόνο n θα είναι γνωστό για κάποια ενδεχόμενα του F 
αν έχουν συμβεί ή όχι, και έστω Fn η σ-άλγεβρα αυτών των ενδεχομένων. Η Fn μπορεί να θεω-
ρηθεί ότι εκφράζει όλη την πληροφορία σχετική με την κατάσταση που θα επικρατεί στην αγορά 
μέχρι και το χρόνο n. Είναι προφανές ότι F0 ⊆ F1 ⊆ F2 ⊆ … ⊆ F. Η τιμή του αγαθού Χn  προφα-
νώς είναι Fn-μετρήσιμη διότι στο χρόνο n θα είναι γνωστή η τιμή Χn. Επομένως η ακολουθία 
των τιμών Χ1, Χ2,… είναι προσαρμοσμένη στην μελλοντική ιστορία (ή φιλτράρισμα) F1, F2, …  

Η αναμενόμενη τιμή του αγαθού στο χρόνο n + 1 όταν θα βρισκόμαστε στο χρόνο n, εί-
ναι ίση με Ε(Χn+1| Fn).  Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η αναμενόμενη τιμή είναι ίση με την τιμή 
Χn του αγαθού στον χρόνο n (η Χn θα είναι γνωστή στο χρόνο n). Αν π.χ. η ακολουθία Χ1, Χ2,… 
γενικότερα εκφράζει το κέρδος από την συμμετοχή μας σε ένα τυχερό παιχνίδι (π.χ. μια επενδυ-
τική στρατηγική) τότε η E(Xn+1|Fn) είναι το αναμενόμενο κέρδος που θα έχουμε στο χρόνο n+1 
όταν θα βρισκόμαστε στο χρόνο n («υπολογισμένο» στο χρόνο n). Αν το E(Xn+1|Fn) είναι ίσο με 
Χn (το κέρδος μας μέχρι το χρόνο n) τότε λέγεται ότι συμμετέχουμε σε ένα «δίκαιο» τυχερό παι-
χνίδι με την έννοια ότι το αναμενόμενο κέρδος που θα έχουμε από τον χρόνο n στο χρόνο n+1, 
«υπολογισμένο» στο χρόνο n, θα είναι    

0)|()|()|()|( 111 =−=−=− +++ nnnnnnnnnn XXEXEXEXXE FFFF . 

Όπως θα δούμε στη συνέχεια, η παραπάνω ιδιότητα μιας ακολουθίας τυχαίων μεταβλητών ως 
προς κάποια ιστορία είναι πολύ σημαντική και για αυτό δίνεται ο επόμενος ορισμός. 

Ορισμός 3.10.1. Μία ακολουθία τυχαίων μεταβλητών Χ1, Χ2,… (από τον (Ω, F, P) στον 
(R, B(R))) θα καλείται martingale ως προς το φιλτράρισμα F1, F2, …  αν είναι προσαρμοσμένη 
στο φιλτράρισμα αυτό, Ε(|Χi|) < ∞, i = 1,2,… και  

nnn XXE =+ )|( 1 F ,    n = 1, 2,… 

με πιθανότητα 1 (Αν η παραπάνω ισότητα είναι ανισότητα ≥ τότε η ακολουθία καλείται sub-
martingale ενώ αν είναι ≤ τότε καλείται supermartingale). 

 Μερικές φορές θα λέμε ότι μία ακολουθία είναι P-martingale προσδιορίζοντας και το 
μέτρο ως προς το οποίο είναι martingale.  

 Παρατήρηση 3.10.1. Αν Χ1,Χ2, … είναι martingale ως προς κάποιο φιλτράρισμα F1, F2, 
…  τότε είναι και martingale ως προς το φιλτράρισμα  

D1 = σ(Χ1), D2 = σ(Χ1, Χ2), D3 = σ(Χ1, Χ2, Χ3) … 

Πράγματι η παραπάνω ακολουθία σ-αλγεβρών είναι φιλτράρισμα (D 1 ⊆ D 2 ⊆ … ⊆ F), η Χ1, 
Χ2,… είναι προσαρμοσμένη σε αυτό (Χi είναι προφανώς Di = σ(Χ1,…,Χi) – μετρήσιμη) και 

nnnnnnnn XXEXEEXE === ++ )|()|)|(()|( 11 DDFD . 

Το συγκεκριμένο φιλτράρισμα είναι το μικρότερο ως προς το οποίο η Χ1, Χ2, … είναι martin-
gale. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως γράφουμε απλά ότι  
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nnn XXXX|XE =+ ),...,,( 211 ,    n = 1, 2,… 

Στο εξής όταν θα λέμε ότι μία ακολουθία Χ1, Χ2, … είναι ένα martingale χωρίς να αναφέρουμε 
το φιλτράρισμα θα εννοούμε ότι είναι τουλάχιστον ως προς το «φυσικό» της φιλτράρισμα D1 = 
σ(Χ1), D 2 = σ(Χ1, Χ2), … . 

Παρατήρηση 3.10.2. Λαμβάνοντας τις μέσες τιμές στην σχέση E(Xn+1|Fn) = Xn συνάγε-
ται ότι για μια martingale ακολουθία Χ1, Χ2,…  ισχύει, )())|(( 1 nnn XEXEE =+ F  και επομένως,  

)(...)()( 01 XEXEXE nn ===+ , 

δηλαδή όλες οι τ.μ Χ1, Χ2, …  μιας ακολουθίας martingale έχουν την ίδια μέση τιμή. Επίσης, 
nnnnnnnn XXEXEEXE === ++++ )|()|)|(()|( 1122 FFFF  και άρα nnkn XXE =+ )|( F , k = 1,2,… . 

 Παράδειγμα 3.10.2. Αν Υ1,Υ2,… είναι μία ακολουθία ανεξάρτητων τ.μ. (ορισμένες στον 
χώρο πιθανότητας (Ω, F, P)) με Ε(Υi) = 0 τότε η ακολουθία των μερικών αθροισμάτων 

...,,, 321321211 YYYXYYXYX ++=+==  

είναι martingale (υποθ. ότι Ε(|Χi|)<∞). Πράγματι, ας θεωρήσουμε το φυσικό φιλτράρισμα D1 = 
σ(Χ1), D2 = σ(Χ1, Χ2), … . Προφανώς κάθε Χi είναι Di = σ(Χ1, …, Χi) – μετρήσιμη (πρόκειται 
για την ελάχιστη σ-άλγεβρα ως προς την οποία οι Χ1, …, Χi είναι μετρήσιμες) και επίσης, για n = 
1, 2,… , είναι 

  ),...,,|(),...,,|( 211211 nnnnn XXXYXEXXXXE ++ += ,    

   ),...,,|(),...,,|( 21121 nnnn XXXYEXXXXE ++= nnn XYEX =+= + )( 1 . 

 Παράδειγμα 3.10.3. Αν Ζ είναι μία τ.μ. με Ε(|Ζ|) < ∞ και F1 ⊆ F2 ⊆ … ένα φιλτράρισμα 
τότε η ακολουθία 

,...2,1),|( == nZEX nn F  

είναι martingale ως προς F1, F2,… . Πράγματι, η Χn είναι Fn – μετρήσιμη (από τον ορισμό της 
δεσμευμένης μέσης τιμής) και  

nnnnnn XZEZEEXE === ++ )|()|)|(()|( 11 FFFF ,    n = 1, 2,… 

Αν π.χ. Ζ είναι η τιμή ενός αγαθού στο χρόνο t και Ε(Ζ |Fn) θα είναι η αναμενόμενη τιμή του α-
γαθού όταν βρισκόμαστε στο χρόνο tn < t (κατά τον οποίο θα έχουμε την «πληροφορία» Fn), τό-
τε αυτή η ακολουθία των αναμενόμενων τιμών είναι martingale.  

Ιδιαίτερα, η ακολουθία ,...2,1),,...,,|( 21 == nYYYZEX nn  είναι martingale για οποιαδήπο-
τε οικογένεια τ.μ. Υ1,Υ2,… (αρκεί να υπάρχουν οι μέσες τιμές). 

Παράδειγμα 3.10.4. Έστω ότι ένας επενδυτής έχει ένα αρχικό χρηματικό ποσό X0 στο 
χρόνο 0 από το οποίο και επενδύει ποσό W0 σε μια επένδυση που αποφέρει τυχαίο κέρδος Δ για 
κάθε χρηματική μονάδα επένδυσης. Το Δ μπορεί να είναι θετικό (κέρδος) ή αρνητικό (ζημία) 
(αν π.χ. Δ = 0 τότε ο επενδυτής δεν έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία). Στο χρόνο 1, ο επενδυτής θα 
έχει ποσό 

1001 Δ+= WXX . 
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Από αυτό θα αποφασίζει (με βάση το Χ1) ότι θα επενδύσει ποσό W1 και ομοίως στο χρόνο 2 θα 
έχει ποσό  

2112 Δ+= WXX  

κ.ο.κ. Αν συμβολίζουμε με Fn την πληροφορία που έχουμε στο χρόνο n για την κατάσταση της 
αγοράς τότε προφανώς η Wn είναι Fn-μετρήσιμη (αφού ο επενδυτής θα αποφασίσει το ποσό Wn 
που θα επενδύσει στο χρόνο n γνωρίζοντας την πληροφορία Fn και όχι μελλοντική πληροφορία). 
Επίσης, η Δn είναι Fn - μετρήσιμη αφού στο χρόνο n θα γνωρίζουμε το κέρδος από την επένδυση 
μιας χρηματικής μονάδας. Υποθέτουμε επίσης ότι στο χρόνο n ο επενδυτής βλέπει την συγκε-
κριμένη επένδυση ως ένα «δίκαιο τυχερό παιχνίδι», ότι δηλαδή αποφέρει μέσο κέρδος σε κάθε 
βήμα Ε(Δn+1 |Fn) = 0. Η ακολουθία των τιμών Χ1, Χ2,… είναι προσαρμοσμένη στην ιστορία F1 ⊆ 

F2 ⊆ … (η τιμή της Χn είναι γνωστή στο χρόνο n) και επίσης 

nnnnnnnnnnn XEWXWXEXE =Δ+=Δ+= +++ )|()|()|( 111 FFF ,    n = 1, 2,… 

(υποθ. ότι  0 ≤ Wn ≤ a, για κάποιο a∈R). Άρα το συνολικό κέρδος του επενδυτή Χ1, Χ2,… στους 
χρόνους 1,2,… αντίστοιχα, είναι martingale, οποιαδήποτε επενδυτική στρατηγική W0, W1,… και 
αν ακολουθήσει (αρκεί όπως είδαμε να συμμετέχει σε ένα «δίκαιο τυχερό παιχνίδι»). 

Ορισμός 3.10.2. Χρόνος διακοπής (stopping time). Έστω ένας χώρος (Ω, F, P) και μία 
ιστορία F1 ⊆ F2 ⊆ … ⊆ F. Μία τυχαία μεταβλητή τ: Ω →{0,1,…} καλείται χρόνος διακοπής αν 

nn F∈= ][τ . 

Αποδεικνύεται ότι αν Χ1, Χ2,… είναι martingale ως προς την ιστορία F1 ⊆ F2 ⊆ … τότε Ε(Χτ) = 
Ε(Χ0) (αρκεί Ε(τ) < ∞ και Ε(|Χn+1 − Xn| |Fn) ≤ Μ για κάποιο Μ > 0).   

Παράδειγμα 3.10.5. Στο Παράδειγμα 3.10.4, ο επενδυτής αποφασίζει να διακόψει την 
επενδυτική του στρατηγική στο χρόνο 1 ή στο χρόνο 2 ή στο χρόνο 3, κ.ο.κ. …  ανάλογα με την 
πληροφορία που θα γνωρίζει μέχρι εκείνη την στιγμή. Αν τ είναι ο χρόνος στον οποίο διακόπτει 
ο επενδυτής την επενδυτική του στρατηγική τότε προφανώς θα είναι [τ = n]∈Fn διότι ο επενδυ-
τής γνωρίζει αν θα σταματήσει ή όχι στο χρόνο n (δηλ. τ = n) μόνο όταν φτάσει στο χρόνο n 
(δηλαδή γνωρίζει την πληροφορία Fn). Άρα αυτός ο χρόνος τ είναι ένας χρόνος διακοπής.   

 

Ασκήσεις Κεφαλαίου 3 (Martingales) 

Άσκηση 1. Έστω μία ακολουθία ανεξάρτητων και θετικών τ.μ. Υ1, Υ2, … με Ε(Υi) = 1. Δείξτε ότι 
η ανέλιξη Χn = Y1Y2…Yn, n=1,2,… είναι martingale.  

Άσκηση 2. Έστω ότι η στοχαστική  ανέλιξη Χn, n = 0, 1, 2,… είναι martingale ως προς κάποιο 
φιλτράρισμα F0, F1, … .  

(a) Δείξτε ότι για τις προσαυξήσεις Υn = Xn – Xn-1, n = 1, 2,… της παραπάνω στοχαστικής ανέλι-
ξης ισχύει ότι Ε(Υn+k Χn | Fn) = 0 και Ε(Υn+k Χn) = 0 για n = 0,1,…  , k = 1,2,… 

(b) Δείξτε ότι οι προσαυξήσεις Υn, n = 1, 2,…  είναι ασυσχέτιστες τ.μ. Είναι πάντοτε και ανεξάρ-
τητες; (δώστε αντιπαράδειγμα).  

Άσκηση 3. Έστω Υ1,Υ2,… μία ακολουθία ανεξάρτητων δίτιμων τ.μ. με P(Yi = 1) = 1 – P(Yi = –1) 
= 1/2, i = 1, 2, … . Θεωρούμε την ακολουθία των μερικών αθροισμάτων 

X0 = 0, ...,,, 321321211 YYYXYYXYX ++=+==  
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Η στοχαστική ανέλιξη Χn, n = 0,1,… καλείται συμμετρικός τυχαίος περίπατος (διότι σε κάθε βή-
μα κινείται τυχαία πάνω ή κάτω κατά μία μονάδα). Από το Παράδειγμα 3.10.2. προκύπτει άμεσα 
ότι η Χn, n = 0,1,… είναι martingale ως προς το φυσικό φιλτράρισμα της D1 = σ(Χ0), D2 = σ(Χ0, 
Χ1), … (διότι οι προσαυξήσεις Υ1,Υ2,… είναι ανεξάρτητες τ.μ. με Ε(Υi) = 0).  

Έστω τώρα nXeσ , n = 0,1,… ο αντίστοιχος εκθετικός ή γεωμετρικός συμμετρικός τυχαίος 
περίπατος (π.χ. εκφράζει την τιμή ενός αγαθού στους χρόνους n = 0,1,… ). Να βρείτε τη σταθε-
ρά c για την οποία η νέα στοχαστική διαδικασία nXn

n ecS σ= , n = 0,1,… (“discounted” γεωμετρι-
κός συμμετρικός τυχαίος περίπατος) είναι martingale. 

Άσκηση 4. Έστω Χn, n = 0,1,… ο συμμετρικός τυχαίος περίπατος (βλ. Άσκηση 3). Να αποδείξε-
τε ότι η στοχαστική διαδικασία ,...1,0,2 =−= ncnXD nn  είναι και αυτή martingale (προσδιορίστε 
τη σταθερά c). 

Άσκηση 5. Να απαντήσετε και πάλι στα ερωτήματα των Ασκήσεων 3 και 4, αυτή τη φορά θεω-
ρώντας ότι οι τυχαίες και ανεξάρτητες προσαυξήσεις Υ1, Υ2, … ακολουθούν κανονική κατανομή 
Ν(0,σ2). 

Άσκηση 6. Έστω μία στοχαστική ανέλιξη S0, S1, …,  και έστω Δ0,Δ1,… μία άλλη στοχαστική 
ανέλιξη προσαρμοσμένη στο φυσικό φιλτράρισμα της S0, S1, … . Μπορείτε να δώσετε μια διαι-
σθητική ερμηνεία για τη σχέση μεταξύ των δύο ανελίξεων;  

Άσκηση 7. Θεωρούμε ότι η στοχαστική ανέλιξη S0, S1, … εκφράζει την αξία μιας μετοχής Α 
στους χρόνους 0, 1,... . Έστω επίσης ότι στο χρόνο 0 (σήμερα) αγοράζουμε Δ0 μετοχές, στο χρό-
νο 1 αγοράζουμε Δ1−Δ0 μετοχές (υπονοείται ότι αν Δ1−Δ0 < 0 τότε πωλούμε) ώστε να κατέχουμε 
Δ1 μετοχές. Όμοια, στο χρόνο 2  αγοράζουμε Δ2−Δ1 μετοχές ώστε τώρα να κατέχουμε Δ2 μετο-
χές, κ.ο.κ. Οι αγοραπωλησίες αυτές γίνονται με βάση τη γνώση των προηγούμενων τιμών της 
μετοχής (και φυσικά όχι τη γνώση μελλοντικών τιμών). Δηλαδή στο χρόνο i θα αγοράσουμε Δ-
i−Δi-1 μετοχές με βάση την πληροφορία που θα έχουμε μέχρι και το χρόνο αυτό (η πληροφορία 
θα είναι οι τιμές S1, S2, …, Si).  

(i) Γιατί, σύμφωνα με τα παραπάνω, η στοχαστική διαδικασία Δ0,Δ1,… θα πρέπει να θεωρηθεί 
ότι είναι προσαρμοσμένη στο φυσικό φιλτράρισμα της S0, S1, … ;  

(ii) Να δείξετε ότι το κέρδος που θα έχουμε από την παραπάνω επενδυτική στρατηγική στο χρό-
νο n ≤ Ν (για κάποιο δεδομένο Ν) θα είναι 

NnSSV
n

i
iiin ,...,2,1,)(

1
11 =−Δ= ∑

=
−− . 

(iii) Δείξτε ότι αν η S1, S2, ….SN είναι martingale τότε και η V1, V2, ….,VN  είναι martingale. 

(iv) Με βάση το παραπάνω αποτέλεσμα, επιχειρηματολογήστε σχετικά με το αν μπορεί να βρε-
θεί μία επενδυτική στρατηγική (επί ενός τίτλου με αξία που είναι martingale) που κάποια χρονι-
κή στιγμή στο μέλλον θα έχει γνήσια θετικό αναμενόμενο κέρδος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Αποτίμηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης σε Διακριτό Χρόνο 

- Διωνυμικό Μοντέλο Πολλών Περιόδων  

 

4.1. Αυτοχρηματοδοτούμενη επενδυτική στρατηγική σε διακριτό χρόνο 

Ας θεωρήσουμε μια χρηματοοικονομική αγορά στην οποία διατίθενται προς διαπραγμά-
τευση κ χρηματοοικονομικοί τίτλοι. Συμβολίζουμε με Ω το χώρο των δυνατών καταστάσεων 
που μπορεί να βρεθεί η αγορά από σήμερα μέχρι ένα σημείο στο μέλλον και F όλα τα δυνατά 
του ενδεχόμενα. Θα θεωρήσουμε ότι ο χρόνος είναι διακριτός και θα εξετάσουμε την αγορά στις 
διακριτές χρονικές στιγμές t0 < t1 < … Στο χρόνο ti θα είναι γνωστό για κάποια από τα ενδεχόμε-
να του Ω αν έχουν πραγματοποιηθεί ή όχι, και έστω Fi η σ-άλγεβρα αυτών των ενδεχομένων. 
Σύμφωνα και με όσα έχουν διατυπωθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, η Fi μπορεί να θεωρηθεί ότι 
εκφράζει όλη την πληροφορία σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά μέχρι και το 
χρόνο ti. Προφανώς θα ισχύει ότι F0 ⊆ F1 ⊆ … ⊆ F και άρα η ακολουθία αυτή είναι ένα φιλτρά-
ρισμα. 

Ας συμβολίσουμε με Si = (S1(ti), S2(ti), …, Sκ(ti)) το τυχαίο διάνυσμα των χρηματικών α-
ξιών των κ τίτλων της αγοράς (π.χ. μετοχές, παράγωγα, ομόλογα, κ.ο.κ.) στο χρόνο ti. Το τυχαίο 
διάνυσμα Si προφανώς θα είναι Fi - μετρήσιμο (στο χρόνο ti θα είναι γνωστές οι αξίες όλων των 
τίτλων). 

Ορισμός 4.1.1. Ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο (dynamic portfolio) ή εμπορική ή επενδυ-
τική στρατηγική (trading strategy) είναι ένα σύνολο τίτλων μιας αγοράς του οποίου η σύνθεση 
μπορεί να αλλάζει (σε διακριτά χρονικά σημεία ή κάθε χρονική στιγμή) ανάλογα με την τρέχου-
σα και παρελθούσα κατάσταση της αγοράς (δηλαδή η σύνθεση δεν μπορεί να διαμορφώνεται με 
βάση κάποια πληροφορία από το «μέλλον»). Συμβολίζουμε με   

xi = (x1(ti), x2(ti), …, xκ(ti)), 

το διάνυσμα που εκφράζει το πλήθος των τεμαχίων των τίτλων 1, 2, …, κ, που περιέχονται στο 
χαρτοφυλάκιο στο χρόνο ti (ουσιαστικά στο [ti, ti+1)). Όπως έχουμε υποθέσει (και είναι φυσιολο-
γικό) η σύνθεση του διαμορφώνεται με βάση την τρέχουσα και παρελθούσα κατάσταση της α-
γοράς, δηλαδή το xi θα είναι Fi – μετρήσιμο. Η χρηματική αξία αυτού του χαρτοφυλακίου στο 
χρόνο ti θα είναι 

∑
=

=′⋅=
κ

1

)()(
j

ijijiii tStxV Sx , i = 0, 1,… 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι και η συγκεκριμένη ακολουθία είναι προσαρμοσμένη στην 
μελλοντική ιστορία F0 ⊆ F1 ⊆ … . 

Ορισμός 4.1.2. Ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο με σύνθεση xi = (x1(ti), x2(ti), …, xκ(ti)) στο 
χρόνο ti καλείται αυτοχρηματοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο (self-financing portfolio) αν ισχύει ότι 

iiii SxSx ′⋅=′⋅−1 ,   i = 1, 2, …, n−1. 
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 ti-1    ti   ti+1
 Si-1    Si   Si+1

  xi-1   xi 

 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, στο χρόνο ti, η σύνθεσή του μπορεί να αλλάζει από xi-1 σε xi χωρίς 
όμως να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε κάποια χρηματική αξία (π.χ. τα χρήματα που εισπράτ-
τουμε από ενδεχόμενη πώληση μετοχών τα επενδύουμε όλα σε άλλους τίτλους του χαρτοφυλα-
κίου, π.χ. ομόλογα κ.ο.κ.). Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου στο χρόνο ti παραμένει σταθε-
ρή. Αυτή η διαδικασία αλλαγής της σύνθεσης ενός δυναμικού χαρτοφυλακίου καλείται και αυ-
τοχρηματοδοτούμενη επενδυτική στρατηγική (self-financing investment strategy) 

 

4.2. Διωνυμικό μοντέλο n περιόδων 
 Ας επανέλθουμε τώρα στο πρόβλημα εύρεσης της αξίας C (option price ή option 
premium) που θα πρέπει να έχει ένα συμβόλαιο προαίρεσης (αγοράς ή πώλησης, Ευρωπαϊκού 
τύπου) επί μιας μετοχής. Λύσαμε το πρόβλημα αυτό στο διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου λαμ-
βάνοντας μια πρώτη εικόνα για το τι πρέπει να αναμένουμε στην γενική περίπτωση. Φυσικά το 
διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου είναι πολύ απλό και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι περιγράφει 
ικανοποιητικά την πραγματικότητα. Ένα πιο σύνθετο μοντέλο που προκύπτει φυσιολογικά γενι-
κεύοντας το διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου σε n περιόδους είναι το διωνυμικό μοντέλο n πε-
ριόδων το οποίο θα εξετάσουμε στη συνέχεια.  

Χωρίζουμε το χρονικό διάστημα [0, T] σε n χρονικά σημεία (t0 = 0, t1 = h, t2 = 2h, …, tn = 
nh = T) και συμβολίζουμε με S0, S1, …, Sn = ST την τιμή της υποκείμενης μετοχής στους χρόνους 
αυτούς (S0 γνωστή). Θεωρούμε ότι η τιμή S1 θα είναι ίση είτε με S0⋅a είτε με S0⋅b  (0 < a < b) τις 
οποίες λαμβάνει με κάποιες πιθανότητες, έστω 1 − p και p. Όμοια, η τιμή S2 θα είναι ίση είτε με 
S1⋅a (με πιθ. p) είτε με S1⋅b (με πιθ. 1 − p), κ.ο.κ. … . Δηλαδή, 

Si = Si-1⋅a (με πιθ. p) είτε με Si-1⋅b (με πιθ. 1 − p),  i = 1, 2, …, n. 

Σχηματικά, η τιμή της μετοχής υποθέτουμε ότι κινείται ως εξής: 
 

  S0 

 S0b 

  0  t   t1 

p 

1 − p  S0a 

  S0b2

 S0ab

  S0a2

 p 

 1 − p  p 
 1 − p 

  S0b3

 S0ab2

 S0a2b

p 

1 − p 
p 

1 − p 

  S0a3

p 

1 − p 

  . . .  

  t2   t3   . . .  

  S1 

  S2 

  S3   . . .  

 
Υποθέτουμε όπως και στο διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου ότι 0 < bea hr << ⋅ . Το παραπάνω 
μοντέλο καλείται διωνυμικό μοντέλο n περιόδων.  



Boutsikas M.V. (2005-7), Σημειώσεις μαθήματος «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» 
Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
 

54

 Στα παραπάνω υπονοείται ότι βρισκόμαστε σε ένα χώρο (Ω, F, P) όπου Ω είναι το σύνο-
λο των καταστάσεων της αγοράς στο χρονικό διάστημα [0, Τ]. Ο μικρότερος Ω που μπορούμε 
να θεωρήσουμε θα αποτελείται από στοιχεία της μορφής ω = (c1, c2,…, cn) όπου ci = 1 ή 0 ανά-
λογα με το αν στον χρόνο ti έχουμε «άνοδο» (Si = Si-1b) ή «κάθοδο» (Si = Si-1a) της τιμής της με-
τοχής. Π.χ. η κατάσταση της αγοράς ω = (1, 0, 0…, 1) υποδηλώνει ότι στο πρώτο χρόνο είχαμε 
άνοδο, στη συνέχεια πτώση της τιμής της μετοχής κ.ο.κ. Σε αυτό το χώρο μπορούμε να θεωρή-
σουμε ως σύνολο ενδεχομένων όλα τα υποσύνολα του Ω, δηλαδή F = 2Ω. Ο Ω θα αποτελείται 
από 2n στοιχεία ενώ ο F από 

n22  ενδεχόμενα. Το μέτρο πιθανότητας P είναι αυτό που σε κάθε 
στοιχειώδες ενδεχόμενο ω = (c1, c2,…, cn) αντιστοιχεί πιθανότητα 

∑
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Π.χ. P((1, 0, 0…, 1)) = p(1−p)(1−p) ⋅⋅⋅ p. Η πιθανότητα κάθε άλλου ενδεχομένου προκύπτει από 
το άθροισμα των πιθανοτήτων των στοιχειωδών ενδεχομένων από τα οποία απαρτίζεται. Για 
k∈{0,1,2,...,n}, η τ.μ. Sk είναι η απεικόνιση Sk : Ω → R, η οποία απεικονίζει κάθε ω∈Ω στο  
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Σύμφωνα και με αναφορές στο προηγούμενο κεφάλαιο, ολόκληρη η στοχαστική ανέλιξη S0, S1, 
…, Sn μπορεί εναλλακτικά να θεωρηθεί και ως μία απεικόνιση από το Ω στο σύνολο των συναρ-
τήσεων από το {0,1,…,n} στο R ώστε σε κάθε ω∈Ω («κατάσταση αγοράς» στους χρόνους t1, t2, 
…, tn) αντιστοιχεί την συνάρτηση (ή πεπερασμένη ακολουθία) gω με 

nkSkg k ,...,1,0),()( == ωω . 

Η συνάρτηση αυτή καλείται και «διαδρομή» της ανέλιξης Si, i=1,2,…,n. Πολύ απλά μπορούμε 
να πούμε ότι, σε κάθε «κατάσταση της αγοράς» αντιστοιχεί μία «διαδρομή» της τιμής της μετο-
χής. 

 Τη χρονική στιγμή ti θα γνωρίζουμε πως έχει κινηθεί η αγορά μέχρι το χρόνο αυτό, δη-
λαδή θα γνωρίζουμε τα c1,c2,…,ci  (όχι όμως ποιο ω = (c1, c2,…, cn)  θα πραγματοποιηθεί τελικά) 
δηλαδή θα γνωρίζουμε για καθένα από τα ενδεχόμενα της μορφής 

],...,[ 11 ii sSsSA === ∈F 

αν έχει πραγματοποιηθεί ή όχι. Έστω Fi η σ-άλγεβρα που παράγεται από αυτά τα ενδεχόμενα. 
Π.χ η F1 παράγεται από τα ενδεχόμενα  

A1 = {(0,c2,…,cn), ci∈{0,1}} = [S1 = S0a],        A2 = {(1,c2,…,cn), ci∈{0,1}} = [S1 = S0b], 

και επομένως F1 = {∅,Α1,Α2,Ω}, ενώ η F2 από τα ενδεχόμενα  

B1 = {(0,0,c3,…,cn), ci∈{0,1}} = [S2 = S0a2, S1 = S0a],  

B2 = {(0,1,c3,…,cn), ci∈{0,1}} = [S2 = S0ab, S1 = S0a],  

B3 = {(1,0,c3,…,cn), ci∈{0,1}} = [S2 = S0ba, S1 = S0b],  

B4 = {(1,1,c3,…,cn), ci∈{0,1}} = [S2 = S0b2, S1 = S0b], 

και επομένως F2 = {∅, Β1, Β2, Β3, Β4, Β1∪Β2, Β1∪Β3, Β1∪Β4, Β2∪Β3, Β2∪Β4, Β3∪Β4, Β1∪Β2∪Β3, 
Β1∪Β2∪Β4, Β1∪Β3∪Β4, Β2∪Β3∪Β4, Ω}, κ.ο.κ. για τις F3, …, Fn. Η Fi μπορεί να θεωρηθεί ως η 
πληροφορία που θα έχουμε για την κατάσταση της αγοράς μέχρι και το χρόνο ti (στο χρόνο αυτό 
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θα γνωρίζουμε ποια ενδεχόμενά της έχουν πραγματοποιηθεί και ποιά όχι). Προφανώς η ακολου-
θία F1, F2, …, Fn = F είναι μία μελλοντική ιστορία (φιλτράρισμα) και η ακολουθία των τιμών 
S1, S2, …,Sn είναι προσαρμοσμένη σε αυτήν. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ουσιαστικά πρόκει-
ται για το φυσικό φιλτράρισμα, Fk = σ(S1, S2, …, Sk). Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι στο χρόνο 0 
δεν θα είναι γνωστή καμία πληροφορία, δηλαδή F0 ={∅, Ω}. 

 Στο χώρο Ω μπορούμε να ορίσουμε και ένα άλλο μέτρο πιθανότητας, ανάλογο αυτού που 
«εμφανίστηκε» στο διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου και αποκαλέσαμε μέτρο πιθανότητας σε 
ένα κόσμο ουδέτερου ρίσκου.  

 Ορισμός 4.2.1. («κόσμος ουδέτερου ρίσκου») Ο χώρος (Ω, F, Q) με Ω, F όπως παραπά-
νω και Q το μέτρο πιθανότητας που σε κάθε στοιχειώδες ενδεχόμενο ω = {c1, c2,…, cn} αντιστοι-
χεί πιθανότητα 
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καλείται «κόσμος ουδέτερου ρίσκου» και το μέτρο πιθανότητας Q αντίστοιχα καλείται μέτρο πιθα-
νότητας (σε ένα κόσμο) ουδέτερου ρίσκου.  

   Στο χώρο (Ω, F, Q) η τιμή της μετοχής κινείται πάνω ή κάτω με πιθανότητες q και 
(1−q). Το Q δεν είναι το πραγματικό μέτρο πιθανότητας που ισχύει στον «πραγματικό κόσμο»  
(Ω, F, P) αλλά χρησιμοποιείται για να δώσει καλύτερη ερμηνεία στα αποτελέσματα που θα α-
κολουθήσουν (βλ. και ανάλογα σχόλια στο μοντέλο μιας περιόδου).  

 Φυσικά στα παραπάνω μπορούμε να θεωρήσουμε πολύ μεγαλύτερους χώρους καταστά-
σεων Ω στους οποίους π.χ. κάθε ω θα περιγράφει όλη την ιστορία της αγοράς (όσες παραμέ-
τρους χαρακτηρίζουν την αγορά) στο χρονικό διάστημα [0,∞). Σε τέτοιους χώρους ίσως είναι 
δύσκολο να ορίσουμε επακριβώς το σύνολο των ενδεχομένων καθώς και το μέτρο πιθανότητας 
P. Μπορούμε όμως να ορίσουμε το P πάνω σε ενδεχόμενα της μορφής [S1 = S0b, S2 = S0ab, …, 
Sn = S0akbn-k] που δείχνουν την «διαδρομή» της τιμής της μετοχής, κ.ο.κ.  

Με βάση τώρα το παραπάνω διωνυμικό μοντέλο n περιόδων αποδεικνύεται το ακόλουθο 
αποτέλεσμα. 

  Θεώρημα 4.2.1. (risk neutral pricing formula) Η no-arbitrage τιμή (στο χρόνο 0) ενός 
δικαιώματος αγοράς (Ευρωπαϊκού τύπου, με ημερομηνία λήξης Τ, τιμή εξάσκησης Κ) στο διωνυ-
μικό μοντέλο n περιόδων είναι ίση με  

+
− −⋅= )( KSEeC nQ

rT ,  

όπου Q είναι το μέτρο πιθανότητας ουδέτερου ρίσκου. Δηλαδή είναι ίση με την παρούσα αξία του 
αναμενόμενου κέρδους από την χρήση του παραγώγου σε έναν κόσμο ουδέτερου ρίσκου. 

Απόδειξη. Αρκεί να θεωρήσουμε ότι στην αγορά διατίθενται οι παρακάτω τρεις τίτλοι: 

(1) Ο τίτλος 1 είναι ένα ομόλογο επί μιας χρηματικής μονάδας (στο χρόνο 0), με επιτόκιο r (δηλα-
δή στο χρόνο t προσφέρει απόδοση ert),  

(2) Ο τίτλος 2 είναι η υποκείμενη μετοχή (π.χ. ΑΑΑ), με αξία Si στο χρόνο ti. 
(3) Ο τίτλος 3 είναι το long call συμβόλαιο επί 1 μετοχής ΑΑΑ με exercise price K, option price 

C και exercise date T με αξία Ui στο χρόνο ti. 

Το διάνυσμα των αξιών των τριών παραπάνω τίτλων στο χρόνο ti θα είναι  
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i USe ⋅=S ,  i = 0, 1, …, n. 

Επίσης θεωρούμε ότι έχουμε στην κατοχή μας ένα (δυναμικό) αυτοχρηματοδοτούμενο χαρ-
τοφυλάκιο με σύνθεση xi = (ψi, Δi, 0) στο χρόνο ti. Στο χρόνο 0, το χαρτοφυλάκιο αυτό αποτελεί-
ται από ένα ομόλογο στο οποίο έχει επενδυθεί ποσό ψ0 και Δ0 μετοχές. Επιθυμούμε να διαμορ-
φώσουμε μια αυτοχρηματοδοτούμενη επενδυτική στρατηγική (δηλαδή μια ακολουθία συνθέσε-
ων x0, x1, …, xn-1 του χαρτοφυλακίου) η οποία θα μας εξασφαλίζει έναντι του κινδύνου κατοχής 
ενός long call συμβολαίου. Δηλαδή επιθυμούμε να κατασκευάσουμε ένα αυτοχρηματοδοτούμενο 
χαρτοφυλάκιο εξασφάλισης το οποίο θα έχει τελική αξία (στο χρόνο T) ίση με το συμβόλαιο δι-
καιώματος αγοράς. 

Ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε στο χρόνο tn-1 στον οποίο (ήδη από το χρόνο tn-2) κατέ-
χουμε το χαρτοφυλάκιο xn-2 = (ψn-2, Δn-2, 0) το οποίο και αναθεωρούμε στο xn-1 = (ψn-1, Δn-1, 0). 
Στο χρόνο tn-1 θα γνωρίζουμε την τιμή της μετοχής Sn-1 η οποία, στο επόμενο χρονικό σημείο tn, 
θα γίνει ίση είτε με Sn-1⋅a είτε με Sn-1⋅ b (με πιθανότητες p και 1 − p αντίστοιχα). Αν θεωρήσουμε 
το μοντέλο αυτό μόνο στα δύο χρονικά σημεία tn-1 και tn, τότε έχουμε ουσιαστικά να κάνουμε με 
ένα μοντέλο ισοδύναμο με το διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου.  

 

  …   tn-2 

Sn-2 

  tn-1   tn 

Sn-1 Sn   xn-2   xn-1

 
Όπως και στο διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου, θα προσδιορίσουμε το xn-1 ώστε να έχει το 
χαρτοφυλάκιο αυτό αξία στο χρόνο T ίση με το δικαίωμα προαίρεσης. Θα πρέπει, στο χρόνο tn, 
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όπου, ως γνωστό, +−= )( KSU nn . Εργαζόμενοι όμοια με το διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου 
θα πρέπει να ισχύει ότι 
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από όπου προκύπτει ότι 
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Συνεπώς, το χαρτοφυλάκιό μας στο χρόνο tn-1, θα έχει αξία 
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όπου q = )/()( abae hr −−⋅ , η πιθανότητα μεταπήδησης σε ένα κόσμο ουδέτερου ρίσκου. Ανάλο-
γα και με όσα έχουμε αναπτύξει στο διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου, θα πρέπει η no-arbitrage 
αξία του long call στο χρόνο tn-1 να είναι ίση με την παραπάνω αξία του χαρτοφυλακίου, δηλα-
δή, 
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Θα κάνουμε το ίδιο για το βήμα από τον χρόνο tn−2 στο tn−1. Ας υποθέσουμε τώρα ότι 
βρισκόμαστε στο χρόνο tn−2 και συνεπώς θα γνωρίζουμε την τιμή Sn−2. Η τιμή αυτή στο επόμενο 
χρονικό σημείο tn−1 θα γίνει Sn−2⋅a ή Sn−2⋅b. Αν θεωρήσουμε το μοντέλο αυτό μόνο στα δύο χρο-
νικά σημεία tn−2 και tn−1, τότε έχουμε και πάλι να κάνουμε με ένα μοντέλο ισοδύναμο με το διω-
νυμικό μοντέλο μιας περιόδου. Θα πρέπει, στο χρόνο tn−1, 
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H αξία Un-1 όταν βρισκόμαστε στο χρόνο tn-1 έχει βρεθεί στο προηγούμενο βήμα και όπως είναι 
αναμενόμενο εξαρτάται από την τιμή της μετοχής σε εκείνο το χρόνο. Έστω γενικά τώρα ότι η 
αξία Ui του παραγώγου έχει υπολογισθεί την χρονική στιγμή ti. Προφανώς θα εξαρτάται και από 
την τιμή Si της μετοχής εκείνη την χρονική στιγμή. Συμβολίζουμε με vi(s) την αξία Ui του παρα-
γώγου όταν βρισκόμαστε στον χρόνο ti με Si = s. Εργαζόμενοι όμοια με το διωνυμικό μοντέλο 
μιας περιόδου θα πρέπει 
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Συνεπώς, το χαρτοφυλάκιό μας στο χρόνο tn-2, θα έχει no-arbitrage αξία 
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Αλλά, έχουμε ήδη βρει ότι )|( 11 −
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Επαγωγικά επομένως αποδεικνύεται ότι 
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από όπου προκύπτει τελικά ότι +
−−− −==== )()()|( 00 KSEeUEeUEeUC nQ

rT
nQ

rT
nQ

rT F .  

 Παρατηρούμε ότι η αποδεικτική διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε στο παραπάνω αποτέ-
λεσμα και αφορούσε την τιμή ενός δικαιώματος αγοράς, θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί 
για οποιοδήποτε παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν, αρκεί αυτό να μπορούσε να εξασκηθεί 
μόνο κατά το χρόνο λήξης του (Ευρωπαϊκού τύπου). Τέτοια παράγωγα έχουμε ήδη αναφέρει σε 
προηγούμενο κεφάλαιο (δικαιώματα αγοράς, πώλησης). Υπάρχουν όμως και παράγωγα Ευρω-
παϊκού τύπου που έχουν πιο σύνθετους όρους (π.χ. Barrier, Asian, Lookback κ.α., βλ. τελευταίο 
κεφάλαιο) και που η αξία τους μπορεί να βρεθεί με τον ίδιο τρόπο. Ο γενικότερος ορισμός πα-
ραγώγου χρηματοοικονομικού προϊόντος που μπορεί να καλυφθεί από την παραπάνω αποδεικτι-
κή διαδικασία είναι ο ακόλουθος. 
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 Ορισμός 4.2.2. Θα καλούμε «απλό παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν Ευρωπαϊκού 
τύπου» με χρόνο λήξης tn = Τ, μια Fn – μετρήσιμη τυχαία μεταβλητή Un.   
Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο αποδεικνύεται το επόμενο αποτέλεσμα. 

 Θεώρημα 4.2.2. (risk neutral pricing formula) Η no-arbitrage τιμή (στο χρόνο 0) ενός 
απλού παράγωγου χρηματοοικονομικού προϊόντος (ευρωπαϊκού τύπου, με ημερομηνία λήξης Τ) 
στο διωνυμικό μοντέλο n περιόδων είναι ίση με  

)( nQ
rT UEeC ⋅= − ,  

όπου Q είναι το μέτρο πιθανότητας ουδέτερου ρίσκου. Δηλαδή είναι ίση με την παρούσα αξία του 
αναμενόμενου κέρδους από την χρήση του δικαιώματος αγοράς σε έναν κόσμο ουδέτερου ρίσκου. 
Γενικότερα, στο χρόνο tk, k = 0, 1, …, n, η no-arbitrage αξία του παραγώγου αυτού θα είναι 

)|()(
knQ

tTr
k UEeU k F−−= . 

Απόδειξη. Είναι η ίδια με την απόδειξη του προηγούμενου θεωρήματος, μόνο που στη 
θέση του τίτλου 3 θεωρείται το «απλό παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν Ευρωπαϊκού τύ-
που» επί 1 μετοχής ΑΑΑ με option price C και exercise date T. Ως συνέπεια, στη θέση του (S − 
K)+

 στην παραπάνω απόδειξη χρησιμοποιείται τo Un. 

Παρατήρηση 4.2.1. Από την παραπάνω απόδειξη επίσης είναι ενδιαφέρουσα η παρατή-
ρηση ότι ένα απλό παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν (ευρωπαϊκού τύπου) «ισοδυναμεί» 
(στο διωνυμικό μοντέλο n περιόδων) με ένα αυτοχρηματοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο εξασφάλι-
σης που στο χρόνο tk, k = 0, 1, …, n−1, θα αποτελείται από  
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όπου, όπως και στην απόδειξη, vi(s) είναι η αξία Ui του παραγώγου όταν βρισκόμαστε στον χρό-
νο ti και είναι γνωστό ότι Si = s. Είναι προφανές ότι οι Δk, ψk είναι Fk – μετρήσιμες τυχαίες μετα-
βλητές (η τιμή τους εξαρτάται από τα S0, S1, …, Sk), δηλαδή η τιμή τους θα είναι γνωστή στο 
χρόνο tk και όχι νωρίτερα. Από την παραπάνω απόδειξη είναι εύκολο να δούμε ότι η Δk γράφεται 
εναλλακτικά,  
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Δηλαδή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος παραγώγου συνάρτησης (σε διακριτό χρόνο) της τιμής 
V του παράγωγου χρηματοοικονομικού προιόντος ως προς την τιμή S της υποκείμενης μετοχής 
στο χρόνο tk (βλ. ανάλογα σχόλια στην παρακάτω παράγραφο 6.4. που αναφέρεται στρατηγική 
εξασφάλισης Δέλτα – Delta Hedging) 

  Το αποτέλεσμα του Θεωρήματος 4.2.1. μας δίνει μια εικόνα για το τι περίπου θα πρέπει 
να αποδείξουμε και σε πιο ρεαλιστικά μοντέλα συνεχούς χρόνου. Αυτό που λείπει στην παρούσα 
φάση είναι ο τρόπος με τον οποίο θα το αποδείξουμε, διότι η παραπάνω απόδειξη δεν μπορεί να 
γενικευτεί με αυστηρό τρόπο σε μοντέλα συνεχούς χρόνου. Στην επόμενη παράγραφο θα δούμε 
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το παραπάνω αποτέλεσμα υπό μια άλλη οπτική γωνία από την οποία μπορούμε να διακρίνουμε 
καλύτερα την βαθύτερη αιτία που οδηγούμαστε σε αυτό.  
 

4.3. Η no-arbitrage αξία παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων σε μοντέλο n περιό-
δων. 

 Σε αυτή την παράγραφο θα εξακολουθήσουμε να θεωρούμε το χρόνο διακριτό, αλλά θα 
εξετάσουμε ένα γενικότερο μοντέλο για την κίνηση της τιμής της μετοχής.  

 Θεωρούμε ως μοντέλο διακριτού χρόνου n περιόδων ένα μοντέλο της αγοράς το οποίο 
εξετάζεται στα χρονικά σημεία t0 = 0, t1 = h, t2 = 2h, …, tn = nh = T, χωρίς να κάνουμε τώρα κά-
ποια υπόθεση για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η τιμή της μετοχής. Και εδώ συμβολίζουμε με 
(Ω, F, P) το αντίστοιχο χώρο πιθανότητας και με F0, F1,…, Fn, την μελλοντική ιστορία που α-
ντιστοιχεί στους χρόνους t0, t1, …, tn. 

 Ας θεωρήσουμε ένα (δυναμικό) αυτοχρηματοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο με σύνθεση xk = 
(ψk, Δk, 0), στο χρόνο tk, δηλαδή, kkkk SxSx ′⋅=′⋅−1 , k = 1, 2, .., n, όπου ),,( kk

khr
k USe ⋅=S  όπως 

παραπάνω. Στο μοντέλο διακριτού χρόνου n περιόδων (όχι απαραίτητα το διωνυμικό) ισχύει το 
ακόλουθο αποτέλεσμα. 

Θεώρημα 4.3.1. Αν υπάρχει ένα μέτρο πιθανότητας Q στον (Ω, F) τέτοιο ώστε η ακολου-
θία των (προεξοφλημένων) τιμών της μετοχής ,k

rt Se k−  k = 0, 1, 2, …, n, είναι Q-martingale ως 
προς την μελλοντική ιστορία F1, F2,…, Fn, τότε και η ακολουθία των τιμών  

kk
rt

k
keV Sx ′⋅= −* ,  k = 0, 1, …, n, 

(προεξοφλημένη αξία ενός αυτοχρηματοδοτούμενου χαρτοφυλακίου στους χρόνους t0, t1, …, tn) 
είναι ένα Q-martingale ως προς την ίδια μελλοντική ιστορία (υποθ. ότι .|)(| ∞<′⋅ iiQE Sx ) 

Απόδειξη. Το xk θα είναι Fk – μετρήσιμο από ορισμό και το ίδιο ισχύει για την τιμή Sk. 
Επομένως η ακολουθία Vk

* = kk
rtke Sx ′⋅− , i = 0,1,…,n, είναι προσαρμοσμένη στην παραπάνω ι-

στορία. Επίσης, η ακολουθία αυτή είναι Lebesgue ολοκληρώσιμη (από υπόθεση). Τέλος, για k = 
0, 1, …, n – 1, 

)|)(()|()|()|( 1111
*

1
1111

kkk
rt

k
rt
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rt

Qkkk
rt

QkkQ SeeEeEeEVE kkkk FFFF +
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+ Δ+=′⋅=′⋅= ++++ ψSxSx  

          )|()|( 11
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rt

kQ SeESeE kk FF +
−

+
− ++ Δ+=Δ+= ψψ  

          *)( kkk
rt

kkk
rtrt

k
rt

kk VeSeeSe kkkk =′⋅=Δ+=Δ+= −−− Sxψψ . 
 

Είναι εύκολο να δούμε ότι στο διωνυμικό μοντέλο n περιόδων η ακολουθία ,k
rt Se k−  k = 

0,1,…,n, πληροί τις υποθέσεις του παραπάνω θεωρήματος. 

Θεώρημα 4.3.2. Στο διωνυμικό μοντέλο n περιόδων η ακολουθία των τιμών ,*
k

rt
k SeS k−=  

k = 0, 1, 2, …, n είναι ένα Q-martingale ως προς την μελλοντική ιστορία F0, F1, …, Fn = F όπου 
Q είναι το μέτρο πιθανότητας ουδέτερου ρίσκου. 
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Απόδειξη. Η ακολουθία των τιμών ,*
k

rt
k SeS k−=  k = 0, 1, 2, …, n, είναι προσαρμοσμένη 

στην παραπάνω ιστορία. Επίσης, ,)( ∞<−
k

rt SeE k  και  

))1(()|()|( 11
1

*
1 aSqbSqeSeESE kk
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Επομένως, στο διωνυμικό μοντέλο n περιόδων η ακολουθία των τιμών Vk
* = kk

rtke Sx ′⋅− , 
k = 1, 2, …, n (προεξοφλημένη ακολουθία αξιών οποιουδήποτε χαρτοφυλακίου) είναι ένα Q-
martingale. Επίσης είναι χρήσιμος ο επόμενος ορισμός. 

Ορισμός 4.3.1. Ένα απλό παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν Ευρωπαϊκού τύπου, Un, 
καλείται hedgeable αν υπάρχει ένα αυτοχρηματοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει τελική α-
ξία ίση με Un. Μία αγορά (ένα μοντέλο διακριτού χρόνου n περιόδων) καλείται πλήρης αν κάθε 
απλό παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν Ευρωπαϊκού τύπου είναι hedgeable. 

 Στο διωνυμικό μοντέλο n περιόδων είδαμε ότι για κάθε απλό παράγωγο μπορούμε να 
κατασκευάσουμε ένα αυτοχρηματοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο εξασφάλισης. Το χαρτοφυλάκιο 
αυτό στο χρόνο tk θα αποτελείται από  

aSbS
aSvbSv

k kk

kkkk
−
− ++=Δ )()( 11  μετοχές, και  ab

bSvaaSvbhkr
k

kkkke −
⋅−⋅+− ++= )()()1( 11ψ  ποσό επενδυμένο σε ομόλογα 

Επομένως, έχουμε το επόμενο πόρισμα. 

Πόρισμα 4.3.1. Η αγορά που περιγράφεται από το διωνυμικό μοντέλο n περιόδων είναι 
πλήρης (κάθε απλό παράγωγο προϊόν είναι hedgeable). 

Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα τι ισχύει για ένα hedgeable παράγωγο προϊόν σε ένα δι-
ακριτό μοντέλο n περιόδων (όχι απαραίτητα το διωνυμικό).  

 Θεώρημα 4.3.3. Έστω ένα απλό παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν Ευρωπαϊκού τύ-
που, Un, (επί μιας μετοχής) σε ένα διακριτό μοντέλο n περιόδων: 

(i) αν υπάρχει ένα μέτρο πιθανότητας Q ως προς το οποίο η ακολουθία των (προεξοφλημέ-
νων) τιμών της μετοχής ,*

k
rt

k SeS k−=  k = 0, 1, 2, …, n, είναι martingale (ως προς F1, F2,…, Fn) 
και  

(ii) αν το Un είναι hedgeable,  

τότε η no-arbitrage αξία, Uk, του παραγώγου στο χρόνο tk, k = 0,1,…,n, θα δίνεται από τον τύπο  

)|()(
knQ

tTr
k UEeU k F−−= . 

Απόδειξη. Αφού το παράγωγο προϊόν είναι hedgeable, θα υπάρχει ένα αυτοχρηματοδο-
τούμενο χαρτοφυλάκιο με σύνθεση xk στο χρόνο tk, k = 1, 2, …, n για το οποίο θα ισχύει ότι   

nnn U=′⋅Sx . 

Επομένως, η no-arbitrage αξία του παραγώγου στο χρόνο tk θα είναι  

kkkU Sx ′⋅= ,  k = 0, 1, 2, …, n. 
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Αν δεν ισχύει η παραπάνω ισότητα μπορεί κανείς να αγοράσει το πιο «φθηνό» και να 
πωλήσει το πιο «ακριβό» από τα δύο (το παράγωγο ή το χαρτοφυλάκιο) στο χρόνο tk και να 
κλείσει την όποια ανοικτή θέση του στο χρόνο tn έχοντας αποκομίζει σίγουρο κέρδος (arbitrage). 
Από το (i) τώρα του θεωρήματος, θα υπάρχει ένα μέτρο πιθανότητας Q ως προς το οποίο η ακο-
λουθία ,*

k
rt

k SeS k−=  k = 0, 1, 2, …, n είναι martingale. Από παραπάνω θεώρημα προκύπτει τότε 
ότι και η ακολουθία των τιμών  

kk
rt

k
keV Sx ′⋅= −* , k = 1, 2, …, n, 

θα είναι ένα Q-martingale ως προς την F1, F2,…, Fn. Επομένως, )|( **
knQk VEV F= , k ≤ n, από 

όπου προκύπτει τελικά ότι 

).|()|()|( )(**
knQ

ttr
kn

rt
Q

rt
knQ

rt
k

rt
k UEeUeEeVEeVeU knnkkk FFF −−− ==== . 

 
Σύμφωνα με το παραπάνω αποτέλεσμα, η no-arbitrage τιμή ενός οποιουδήποτε 

hedgeable παραγώγου προϊόντος (Ευρωπαϊκού τύπου) είναι ίση με την παρούσα αξία του Q-
αναμενόμενου κέρδους από την χρήση του, όπου Q είναι ένα μέτρο πιθανότητας ως προς το οποίο 
η ακολουθία ,k

rt Se k−  k = 0, 1, …, n είναι martingale. 

 

Ασκήσεις Κεφαλαίου 4 
Άσκηση 1. Έστω ότι σε μία αγορά (με ετήσιο επιτόκιο ομολόγων r) διατίθενται δικαιώματα α-
γοράς και πώλησης επί μιας μετοχής ΑΑΑ με χρόνο λήξης Τ και τιμή εξάσκησης Κ. Η τιμή της 
υποκείμενης μετοχής είναι σήμερα (t0 = 0) ίση με S0 ενώ μπορεί να αλλάξει κατά τους χρόνους t1 
= Τ/2 και t2 = Τ. Σε καθένα από αυτούς τους χρόνους μπορεί ποσοστιαία να αυξηθεί κατά d1 ή να 
μειωθεί κατά d2 = 10% (διωνυμικό μοντέλο 2 περιόδων). (α) Ποια θα πρέπει να είναι η τιμή ι-
σορροπίας (no-arbitrage) C ενός call option (Ευρωπαϊκού τύπου) επί της μετοχής αυτής; (β) Ε-
φαρμόστε τον γενικό τύπο για S0 = 100; d1 = 12%, d2 = 10%, T = 2μήνες, r = 5%, K = 95, 100, 
105.  

Άσκηση 2. Να κάνετε και πάλι στην Άσκηση 1, αυτή τη φορά για put option (μπορείτε να χρη-
σιμοποιήσετε το put-call parity).  

Άσκηση 3. Στο μοντέλο που περιγράφεται από την Άσκηση 1, κατασκευάστε ένα (αυτοχρημα-
τοδοτούμενο) χαρτοφυλάκιο εξασφάλισης (για το call option) το οποίο στο χρόνο t0 = 0 θα απο-
τελείται από ψ0 ομόλογα και Δ0 μετοχές ενώ στο χρόνο t1 = Τ/2 θα αποτελείται από ψ1 ομόλογα 
και Δ1 μετοχές. (α) Βρείτε τους γενικούς τύπους που περιγράφουν τις τιμές των ψi, Δi και (β) 
εφαρμόστε και πάλι για τις συγκεκριμένες τιμές των παραμέτρων που δίνονται στην Άσκηση 1. 
(γ) Αν η τιμή της μετοχής κινηθεί δύο φορές ανοδικά, ποια θα πρέπει να είναι η σύνθεση αυτού 
του χαρτοφυλακίου στους χρόνους t0 και t1. 

Άσκηση 4. Στο διωνυμικό μοντέλο n περιόδων, (α) να εκφράσετε τις πιθανότητες (στον (Ω,F,P) 
και  (Ω,F,Q) αντίστοιχα) 

)(),( 00
xnx

n
xnx

n abSSQabSSP −− ==  

(β) Αν για ευκολία θέσουμε b = e ρ, a = e−ρ, για κάποια κατάλληλη σταθερά ρ > rT/n, ποια είναι 
η κατανομή της τυχαίας μεταβλητής 
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στον (Ω,F,P) και στον (Ω,F,Q). Ποια είναι η no-arbitrage αξία ενός απλού παράγωγου χρηματο-
οικονομικού προϊόντος στο χρόνο 0 αν έχει αξία στο χρόνο λήξης του, Τ, ίση με Un = ln(Sn/S0).   

(γ) Αποδείξτε ότι η τ.μ. Sn έχει (στον (Ω,F,Q)) την ίδια κατανομή με την τυχαία μεταβλητή 
S0e(2Β−n)ρ όπου Β ~ Διωνυμική με παραμέτρους n και q. Αποδείξτε ότι η no-arbitrage αξία ενός 
call option στο διωνυμικό μοντέλο n περιόδων είναι ίση με  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Κίνηση Brown – Εισαγωγή στη Στοχαστική Ανάλυση 

 

5.1. Κίνηση Brown 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να μεταφράσουμε σε συνεχή χρόνο τα αποτελέ-
σματα που προέκυψαν κατά τη μελέτη μοντέλων διακριτού χρόνου. Το πρώτο που πρέπει να πε-
ριγράψουμε είναι πως περίπου θα κινείται η τιμή του υποκείμενου τίτλου (π.χ. μετοχής) σε συ-
νεχή χρόνο. Στο διωνυμικό μοντέλο n περιόδων είχαμε κάνει την παραδοχή ότι η τιμή αυτή 
μπορεί να κινείται μεταξύ διαδοχικών (διακριτών) χρονικών σημείων «πάνω» ή «κάτω» με κά-
ποιες πιθανότητες. Αν συμβολίσουμε με St την τιμή της μετοχής στο χρόνο t, είχαμε ουσιαστικά 
υποθέσει ότι  
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Κάτι απλό που μπορούμε τώρα να κάνουμε είναι να πάρουμε τώρα το h «πολύ μικρό» ώστε να 
προσεγγίσουμε ένα μοντέλο συνεχούς χρόνου.  

Το παραπάνω μοντέλο είναι πολλαπλασιαστικό, δηλαδή Sih = S(i−1)ha ή S(i−1)hb. Αν θεω-
ρήσουμε την ανέλιξη Xt = lnSt τότε προκύπτει ένα απλούστερο προσθετικό μοντέλο, Χih = X(i−1)h 

+ lna ή lnX(i−1)h + lnb. Ας ξεκινήσουμε με την μελέτη του προσθετικού μοντέλου από το οποίο 
όπως θα δούμε θα προκύψει φυσιολογικά και το πολλαπλασιαστικό. Έστω λοιπόν Χt, t ≥ 0 μια 
στοχαστική ανέλιξη για την οποία ισχύει ότι 
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Αν θέλουμε η Χt να μην παρουσιάζει «άλματα» σε απειροστά χρονικά διαστήματα θα πρέπει ό-
ταν h → 0 τότε και c,d → 0. Επίσης είναι λογικό να υποθέσουμε ότι το p θα είναι «κοντά» στο 
0.5. Σε αντίθετη περίπτωση, αν π.χ. το p ήταν αρκετά μεγαλύτερο από το 0.5, τότε μέσα σε ένα 
πεπερασμένο χρονικό διάστημα η ανέλιξη Χt θα σημείωνε (με πιθανότητα ≈ 1) «δραματική» αύ-
ξηση («έκρηξη»). Αυτό θα συνέβαινε διότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα είχαμε πάρα 
πολλές μικρές μεταβολές της τιμής Χt, οι περισσότερες όμως από τις οποίες θα είναι ανοδικές. 
Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ένα αρκετά ενδιαφέρον μοντέλο προκύπτει αν υποθέσουμε ότι 
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1 , i = 1,2,…,n. 

(X0 = 0 ή x0) για κάποιες σταθερές παραμέτρους μ, σ. Θέτοντας Υi = 1 ή 0 ανάλογα με το αν η Χ 
αυξάνεται ή μειώνεται κατά το i-οστό χρονικό διάστημα, θα ισχύει ότι 
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και αν πάρουμε n → ∞, τότε θα ισχύει ότι (για την πρώτη σχέση χρησιμοποιούμε το από το Κε-
ντρικό Οριακό Θεώρημα, Κ.Ο.Θ.), 
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και άρα η κατανομή της Χt (όταν h→0) είναι ίδια με την κατανομή μιας τ.μ. που έχει την μορφή  

 μσ tZt +⋅     όπου  Z ~ N(0,1) 
δηλαδή, 

),(~ 2σμ ttNX t . 

Δύο τυχαίες πραγματοποιήσεις της Χs, s∈[0, t] (για n = 100 και 1000) δίνονται στα ακόλουθα 
σχήματα (μ = 0, σ = 1).   
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Στα παραπάνω σχήματα δίνεται το γράφημα τυχαίων «διαδρομών» (paths) της Χs, s∈[0, t]. Όπως 
έχουμε επισημάνει και παραπάνω, κάθε πραγματοποίηση της Χs, s∈[0, t] μπορεί να θεωρηθεί ως 
η τυχαία συνάρτηση gω(s) = Xs(ω), s∈[0, t]  για κάποιο ω∈Ω). 

Είναι ενδιαφέρον ότι η ανέλιξη που προκύπτει θεωρώντας h → 0 έχει ανεξάρτητες και 
κανονικές προσαυξήσεις Χt+y − Χy. Πράγματι, σε κάθε απειροστό χρονικό διάστημα, η αύξηση ή 
η μείωση της Χt είναι ανεξάρτητη από το παρελθόν, και άρα η τ.μ. Χt+y − Χy, t > 0 θα είναι ανε-
ξάρτητη από τις Χu, 0 ≤ u ≤ y. Επίσης είδαμε ότι Χt ~ N(tμ, tσ2) και επομένως και Χt+y − Χy ~ 
N(μt, tσ2) για κάθε y ≥ 0 . Αυτό προκύπτει από την εξής παρατήρηση: αν μετά από χρόνο y πά-
ρουμε ως αρχή των αξόνων το ( y, Χy) (δηλ. το Ο΄ αντί του Ο στο παρακάτω σχήμα) τότε η ανέ-
λιξη Xt΄ = Χy+t − Xy, t > 0 που ξεκινά από την νέα αυτή αρχή των αξόνων Ο΄ κινείται σύμφωνα με 
το ίδιο μοντέλο που κινείται και η Χt ξεκινώντας από το Ο και επομένως  Xt΄ = Χy+t − Xy ~ N(tμ, 
tσ2). 
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Αποδεικνύεται ότι πράγματι υπάρχει και μπορεί να οριστεί μια ανέλιξη με τα συγκεκριμένα χα-
ρακτηριστικά. Ειδικότερα έχουμε τον ακόλουθο ορισμό που προκύπτει φυσιολογικά από τα πα-
ραπάνω. 

Ορισμός 5.1.1. Μία στοχαστική ανέλιξη Χt, t ≥ 0 (με τιμές στο R) καλείται κίνηση Brown 
με παραμέτρους μ∈R (τάση - drift parameter) και σ > 0 (μεταβλητότητα - volatility) (συμβ. ΒΜ(μ, 
σ2)) αν ισχύει ότι, για κάθε y ≥ 0, t > 0, 

1) Η τ.μ. Χt+y − Χy ~ N(μt, tσ2).  

2) Η τ.μ. Χt+y − Χy, είναι ανεξάρτητη από τις Χu, 0 ≤ u ≤ y (δηλ. ανεξ. της σ(Χu, u ≤ y)). 

Συνήθως λαμβάνεται Χ0 = 0 (ή x0).  

Παρακάτω δίνονται 10 τυχαίες διαδρομές (πραγματοποιήσεις) μιας κίνησης Brown με μ = 1, σ = 
1 (για t ∈ [0,1]) 
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π.χ. στο χρόνο t = 0.5, η τιμή Χ0.5 θα ακολουθεί Ν(0.5μ, 0.5σ2) = Ν(0.5, 0.5), σε χρόνο t = 1 η Χ1 
θα ακολουθεί Ν(1μ, 1σ2) = Ν(1, 1) κ.ο.κ.  

Η κίνηση Brown μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει πολλά φυσικά φαινόμενα. 
Έχει το όνομα του Άγγλου βοτανολόγου Robert Brown, ο οποίος πρώτος περιέγραψε (1827) την 
«ακανόνιστη» κίνηση ενός μικρού σώματος μέσα σε ένα υγρό ή αέριο. Ο Γερμανός φυσικός 
Albert Einstein έδειξε (1905) ότι η κίνηση αυτή μπορεί να ερμηνευθεί θεωρώντας ότι το σωμα-
τίδιο «βομβαρδίζεται» από τα μόρια του υγρού ή του αερίου και για αυτό κινείται ακανόνιστα με 
«τυχαίο» τρόπο στο χώρο. Τέλος, ο Αμερικανός μαθηματικός Norbert Wiener όρισε αυστηρά 
και μελέτησε σε βάθος (1918) την ανέλιξη αυτή αποδεικνύοντας πολλές ιδιότητές της (για αυτό 
και η ανέλιξη είναι γνωστή και ως Wiener Process). Το παραπάνω σχήμα μπορεί να θεωρηθεί 
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ότι καταγράφει την τυχαία κίνηση 10 σωματιδίων κατά τη διάρκεια του χρόνου (σε μία διάστα-
ση, που είναι στον κάθετο άξονα) που ξεκινάνε από το 0 στο χρόνο 0.  

Αποδεικνύεται ότι η κίνηση Brown είναι η μοναδική στοχαστική ανέλιξη σε συνεχή χρό-
νο που (i) οι διαδρομές της gω(t) = Xt(ω) είναι συνεχείς συναρτήσεις και (ii) έχει ανεξάρτητες και 
ισόνομες προσαυξήσεις. Για παράδειγμα, οι προσαυξήσεις (τ.μ.) 

11201
...,,,

−
−−−

mm tttttt XXXXXX , 

είναι ανεξάρτητες και αν t1 − t0 = t2 − t1 =… = tm − tm-1 είναι και ισόνομες. Το (i) δικαιολογείται 
διαισθητικά από το ότι η ανέλιξη Χt κάνει «άλματα» (πάνω ή κάτω) μήκους σh1/2  σε χρονικό 
διάστημα μήκους h, δηλαδή το μέγεθος του άλματος συγκλίνει στο 0 όταν h → 0.  

Παρατήρηση 5.1.1. Θα μπορούσε κανείς σε αυτό το σημείο να αναρωτηθεί τι θα γινό-
ταν αν υποθέταμε (κάτι που ίσως φαίνεται πιο φυσιολογικό με την πρώτη ματιά) ότι  
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δηλαδή ότι οι προσαυξήσεις της ανέλιξης σε ένα διάστημα μήκους h είναι ανάλογες του h και 
όχι της ρίζας του h. Σε αυτή την περίπτωση είναι εύκολο να επαληθεύσουμε (από τον νόμο των 
μεγάλων αριθμών) ότι Χt = 0 με πιθ. 1 (λαμβάνοντας n → ∞), δηλαδή προκύπτει μια τετριμμένη 
περίπτωση. Επομένως οι απειροστές προσαυξήσεις θα πρέπει να μην είναι ανάλογες του μήκους 
h του διαστήματος, αλλά «αρκετά μεγαλύτερες». Παραπάνω θεωρήσαμε προσαυξήσεις ανάλο-
γες του h1/2 που όταν h → 0 είναι πολύ μεγαλύτερες του h.  

Παρατήρηση 5.1.2. Aν Χt, t ≥ 0 ~ BM, η Χt αλλάζει απειροστά τιμή κάθε απειροστό χρο-
νικό διάστημα και συνεπώς παρουσιάζει «ιδιάζουσες διαδρομές» (irregular paths). Συγκεκριμέ-
να, μία πραγματοποίηση της στοχαστικής ανέλιξης Χt, t ≥ 0 (δηλ. η {Xt(ω), t ≥ 0} για κάποιο 
ω∈Ω) είναι μία συνεχής συνάρτηση του t (δεν κάνει «άλματα») η οποία όμως δεν είναι πουθενά 
παραγωγίσιμη (σχεδόν για κάθε ω∈Ω). Αυτό μπορεί διαισθητικά να γίνει φανερό και από τον 
τρόπο με τον οποίο «κατασκευάσαμε» την κίνηση Brown. Συγκεκριμένα θεωρήσαμε ότι σε κάθε 
«πολύ μικρό» διάστημα μήκους h, η ανέλιξη κινείται πάνω ή κάτω κατά σh1/2, δηλαδή η «παρά-
γωγος» της στο διάστημα αυτό θα είναι ίση με σh1/2/h = σh-1/2 η οποία συγκλίνει στο άπειρο όταν 
το h → 0. Επιπλέον, η ανέλιξη αλλάζει τυχαία κλίση (πάνω ή κάτω) σε κάθε απειροστό διάστη-
μα. 
 

  
5.2. Η Γεωμετρική Κίνηση Brown 

Αν και ο Γάλλος μαθηματικός Bachelier, στη διδακτορική του διατριβή το 1900, πρώτος 
χρησιμοποίησε την κίνηση Brown για να περιγράψει την εξέλιξη τιμών αγαθών ή μετοχών, η 
συγκεκριμένη ανέλιξη δεν είναι κατάλληλη για την περιγραφή τέτοιων φαινομένων διότι  

(i) μπορεί να λάβει και αρνητικές τιμές, κάτι που δεν είναι αποδεκτό, ενώ  

(ii) η αύξηση ή μείωση μιας τιμής είναι, σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, ανεξάρτητη από την ίδια 
την τιμή (π.χ. είναι το ίδιο πιθανό το ενδεχόμενο «η τιμή 100 να κινηθεί στο 100+10=110 σε 
διάστημα μήκους h» με το ενδεχόμενο «η τιμή 10 να κινηθεί στο 10+10=20 σε διάστημα μήκους 
h») κάτι που δεν φαίνεται λογικό και δεν ταιριάζει σε πραγματικά δεδομένα. Αντίθετα, θα περί-
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μενε κανείς η ποσοστιαία αύξηση ή μείωση της τιμής να είναι ανεξάρτητη από την τιμή (δηλαδή 
το 100 πάει στο 100×1.1=110 με την ίδια πιθανότητα που το 10 πάει στο 10×1.1=11).  

Πράγματι, στο διωνυμικό μοντέλο είχαμε υποθέσει ότι η ποσοστιαία αύξηση ή μείωση 
της τιμής Sih/S(i-1)h είναι ανεξάρτητη από την τιμή. Ιδιαίτερα είχαμε υποθέσει ότι 
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όπου St τιμή μετοχής στο χρόνο t. Στο συνεχές μοντέλο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι, σε ένα 
πολύ μικρό χρονικό διάστημα μήκους h, η τιμή St μπορεί είτε να αυξηθεί είτε να μειωθεί με κά-
ποια πιθανότητα και ανεξάρτητα από το παρελθόν ως εξής: 
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Δηλαδή, η ποσοστιαία μείωση ή αύξηση της τιμής Sih/S(i-1)h σε κάθε απειροστό διάστημα χρόνου 
είναι σταθερή και ανεξάρτητη από το παρελθόν, ενώ η αντίστοιχη πιθανότητα αύξησης ή μείω-
σης είναι «κοντά» στο 0.5.  
 Παρατηρούμε ότι αν θέσουμε Χt = lnSt, τότε η Xih = X(i-1)h ± σh1/2 (με πιθ p το + και 1 − p 
το −), και επομένως η ανέλιξη Xt = lnSt t ≥ 0 είναι μια κίνηση Brown. Δηλαδή, η τ.μ. Xt+y − Xt = 
lnSt+y − lnSy = ln(St+y/Sy) ακολουθεί κανονική κατανομή Ν(tμ, tσ2) και είναι ανεξάρτητη από το 
παρελθόν Su, 0≤ u < y.  
  Μια στοχαστική ανέλιξη με τις παραπάνω ιδιότητες καλείται γεωμετρική κίνηση Brown. 
Ιδιαίτερα, έχουμε τον ακόλουθο ορισμό. 

Ορισμός 5.2.1. Μία στοχαστική ανέλιξη St, t ≥ 0 καλείται γεωμετρική κίνηση Brown με 
παραμέτρους μ∈R (τάση - drift) και σ > 0 (μεταβλητότητα - volatility) (συμβ. GΒΜ(μ, σ2)) αν ι-
σχύει ότι, για κάθε y ≥ 0, t > 0, 

1) Η τυχαία μεταβλητή  

),(~ln 2σμ ttN
S

S

y

yt+ ,   (S0 = 1) 

2) Η τ.μ. St+y /Sy είναι ανεξάρτητη από τις Su, 0 ≤ u ≤ y.  

Όπως και η κίνηση Brown, η γεωμετρική κίνηση Brown αλλάζει απειροστά τιμή κάθε 
απειροστό χρονικό διάστημα και συνεπώς παρουσιάζει και αυτή «ιδιάζουσες διαδρομές». Mία 
πραγματοποίηση της στοχαστικής ανέλιξης St, t ≥ 0 (δηλ. η {St(ω), t ≥ 0} για κάποιο ω∈Ω) είναι 
και πάλι μία συνεχής συνάρτηση του t (δεν κάνει «άλματα») η οποία δεν είναι πουθενά παραγω-
γίσιμη (σχεδόν για κάθε ω∈Ω).  

Είναι προφανές ότι αν Χt, t ≥ 0 ~ BM(μ,σ2), τότε η tXe , t ≥ 0 ~ GBM(μ,σ2). Αν λοιπόν St, 
t ≥ 0 ~ GBM(μ, σ2) τότε η St ακολουθεί τη λογαριθμοκανονική κατανομή, δηλαδή ο λογάριθμός 
της ακολουθεί την κανονική κατανομή, 

),(~ln 2σμ ttNSt , 

και επομένως, αν Ζ ~ Ν(0,1), οι ροπές k τάξης της τ.μ. St θα είναι  

))(())(()( ln ktZtkSk
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Παρακάτω δίνονται τα γραφήματα 10 πραγματοποιήσεων μιας κίνησης Brown Χt, t∈[0, 
1], μ = −0.1, σ = 0.8, και 10 πραγματοποιήσεων της αντίστοιχης γεωμετρικής κίνησης Brown St 
= tXe , t∈[0,1]. Παρατηρήστε τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των δύο γραφημάτων. Και 
οι δύο ανελίξεις έχουν την ίδια συμπεριφορά ως προς την άνοδο και την κάθοδο των τιμών τους 
αλλά η γεωμετρική κίνηση Brown γίνεται πιο «βίαιη» όταν οι τιμές της απομακρύνονται από το 
1 (προς τα πάνω), ενώ «ηρεμεί» όταν οι τιμές της «πλησιάζουν» το 0. 
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GΒΜ(μ = −0.1, σ = 0.8) 

Στο χρόνο t = 1, η Χ1 θα ακολουθεί Ν(1μ, 1σ2) = Ν(−0.1, 0.64), ενώ η S1 θα ακολουθεί λογαριθ-
μοκανονική κατανομή με 
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Παρακάτω δίνονται τα συγκριτικά γραφήματα των περιοχών που βρίσκονται οι τιμές μιας Xt ~ 
BM(μ = 0.5, σ = 1) (αριστερό σχήμα) και μιας St ~ GBM(μ = 0.5, σ = 1) (δεξιό σχήμα). Συγκε-
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κριμένα, για t∈[0,1], η Xt (αντίστοιχα η St) βρίσκεται κάτω από τις καμπύλες στο αριστερό σχή-
μα (αντ. δεξιό) με πιθανότητες 0.025, 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 0.875, 0.975 αντίστοιχα.  
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Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, ένα σχετικά απλό μοντέλο που μπορεί να περιγράψει 

την εξέλιξη τιμών χρηματοοικονομικών τίτλων στο χρόνο είναι η γεωμετρική κίνηση Brown. 
Στην πράξη, πρόκειται για ένα αρκετά αποδεκτό θεωρητικό μοντέλο το οποίο, λόγω της απλότη-
τάς του, χρησιμοποιείται ως βάση για τη θεωρητική μελέτη πολλών προβλημάτων που σχετίζο-
νται με την εξέλιξη τιμών στο χρόνο.  
 
5.3. Εισαγωγή στη Στοχαστική Ανάλυση 

Επεκτείνουμε τις έννοιες της μελλοντικής ιστορίας (φιλτραρίσματος) και του martingale 
σε συνεχή χρόνο με τον προφανή τρόπο: 

  Ορισμός 5.3.1. (i) Έστω (Ω, F, P) ένας χώρος πιθανότητας. Μια οικογένεια σ-αλγεβρών 
Ft, t ≥ 0 (που περιέχονται στην F) με την ιδιότητα Fs ⊆ Ft για κάθε s, t με s ≤ t καλείται φιλτράρι-
σμα (filtration) ή μελλοντική ιστορία. Μία στοχαστική ανέλιξη Χt, t ≥ 0 θα καλείται προσαρμοσμέ-
νη στην Ft, t ≥ 0 αν η Χt είναι Ft – μετρήσιμη (δηλαδή σ(Χt) ⊆ Ft).  
 (ii) Μία στοχαστική ανέλιξη Χt, t ≥ 0 θα καλείται martingale ως προς το φιλτράρισμα Ft, t 
≥ 0 (Ft – martingale) αν είναι προσαρμοσμένη στο φιλτράρισμα αυτό, Ε(|Χt|) < ∞, και 

sst XXE =)|( F ,    s ≤ t  

με πιθ. 1 (αν είναι ≥ καλείται submartingale ενώ αν είναι ≤ τότε καλείται supermartingale). 

Στη συνέχεια θα λέμε ότι μία ανέλιξη Χt, t ≥ 0 είναι Ft – BΜ(μ,σ2) αν η ανέλιξη αυτή εί-
ναι BΜ(μ,σ2), είναι προσαρμοσμένη στην Ft, t ≥ 0 και κάθε τ.μ. Χt+s − Χs είναι ανεξάρτητη της 
Fy με y ≤ s. Προφανώς μία BΜ(μ,σ2) είναι και Ft – BΜ(μ,σ2) με Ft = σ(Χs, s ≤ t), το φυσικό της 
φιλτράρισμα. Στο εξής θα συμβολίζουμε με Wt, t ≥ 0, μία στοχαστική ανέλιξη που είναι τυπική 
κίνηση Brown, BΜ(0,1). 

Πρόταση 5.3.1. Αν η Wt, t ≥ 0 είναι Ft – BΜ(0,1) τότε κάθε μία από τις ανελίξεις 

(i) Wt, t ≥ 0,     (ii) tWt −2 , t ≥ 0,       (iii) 
tWte 2

2σσ −
, t ≥ 0. 

είναι Ft  – martingale. 

Απόδειξη. Από υπόθεση, η Wt είναι Ft μετρήσιμη και Wt ~ N(0,t). Επομένως Ε(|Wt|) ≤ 
tWE t =)( 2  < ∞ (για μια τ.μ. Χ ισχύει γενικά ότι Ε(Χ)2 ≤ Ε(Χ2)). Επίσης, για κάθε s ≤ t,  

. 
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(ii) Άσκηση 

(iii) Άσκηση 

 

Ας επανέλθουμε πάλι προσωρινά στο μοντέλο διακριτού χρόνου. Στο μοντέλο εκείνο 
αποδείξαμε ότι ένα παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν μπορεί να αποτιμηθεί, αρκεί να υπάρ-
χει ένα μέτρο Q που κάνει martingale την (προεξοφλημένη) ανέλιξη των τιμών της μετοχής και 
επίσης μπορεί να κατασκευαστεί ένα αυτοχρηματοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο εξασφάλισης 
(hedging portfolio), δηλαδή ένα χαρτοφυλάκιο που θα έχει τελική αξία (στο χρόνο T) ίση με την 
αξία του παραγώγου. Τα ίδια βήματα θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε και στη συνεχή 
περίπτωση για αυτό και θα πρέπει να μεταφράσουμε όλες τις έννοιες που είδαμε στο διακριτό 
χρόνο σε συνεχή χρόνο. Ήδη κάναμε κάτι τέτοιο για την τιμή του υποκείμενου τίτλου. Ας δούμε 
πως μπορούμε να ορίσουμε αυτοχρηματοδοτούμενα χαρτοφυλάκια σε συνεχή χρόνο.  

Παράδειγμα 5.3.1. (αναπαράσταση αυτοχρηματοδοτούμενου χαρτοφυλακίου σε συνεχή 
χρόνο). Στο διακριτό χρόνο, αυτοχρηματοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο καλούμε ένα δυναμικό χαρ-
τοφυλάκιο που στο χρόνο ti  έχει σύνθεση xi = (ψi, Δi) (ψi ομόλογα και Δi μετοχές) με αντίστοιχη 
αξία τίτλων Si = ( irte , Si) και ικανοποιεί την 

iiii SxSx ′⋅=′⋅ −1 , i = 1, 2, …,n. 

ή ισοδύναμα την  

)( 11111 −−−−− ′−′⋅=′⋅−′⋅=− iiiiiiiii VV SSxSxSx , 

όπου με Vi συμβολίζουμε την αξία του χαρτοφυλακίου στο χρόνο ti. Κάνοντας ακόμη ένα βήμα, 
η παραπάνω σχέση μπορεί να γραφεί ισοδύναμα και με την μορφή (προσθέτουμε την παραπάνω 
κατά μέλη για i = 1, 2, …, k ≤ n), 
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Είναι σημαντική η παρατήρηση ότι για να είναι εφικτή η κατασκευή ενός τέτοιου χαρτοφυλακί-
ου θα πρέπει οι xi, Si να είναι 

it
F - μετρήσιμες. Δηλαδή στο χρόνο ti θα πρέπει η τιμή των διανυ-

σμάτων αυτών να είναι γνωστή και όχι τυχαία μεταβλητή.  

Αν σε συνεχή χρόνο θεωρήσουμε ότι ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο θα έχει σύνθεση xt = 
(ψt, Δt) στο χρόνο t, με αντίστοιχη αξία τίτλων St = (ert, St) τότε η παραπάνω τελευταία σχέση θα 
γράφεται, 
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και αν πάρουμε t = kh, h → 0, θα μπορούσε να γραφεί στη συμβολική μορφή 
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αρκεί τα παραπάνω ολοκληρώματα να είναι καλά ορισμένα και να αποτελούν όρια των αντί-
στοιχων ποσοτήτων του διακριτού μοντέλου. Το πρώτο (αριστερό) ολοκλήρωμα μπορεί να γρα-
φεί απλούστερα ως εξής  

∫∫∫ ==
t rx

x

t rx

x

t rx
x dxerdx

dx
dede

000
ψψψ  

και επομένως πρόκειται για ένα σύνηθες ολοκλήρωμα Riemann επί της στοχαστικής ανέλιξης ψx 
(ή γενικότερα για ένα ολοκλήρωμα Lebesgue ως προς το μέτρο Lebesgue, λ).  

Παράδειγμα 5.3.2. (ολοκλήρωμα Riemann επί μιας στοχαστικής ανέλιξης) Είναι ενδιαφέ-
ρον σε αυτό το σημείο να εξετάσουμε ως παράδειγμα ένα ολοκλήρωμα όπως αυτό που περιγρά-
φεται παραπάνω. Με αυτό το παράδειγμα θα πάρουμε μια εικόνα για τη φύση ενός ολοκληρώ-
ματος Riemann επί μιας στοχαστικής ανέλιξης. Ένα απλό και ενδιαφέρον ολοκλήρωμα παρό-
μοιας μορφής που αξίζει να εξετάσουμε είναι το  

∫=
t

xdxWY
0

 

όπου Wx, x ≥ 0 είναι μία τυπική κίνηση Brown. Πρόκειται για μία τυχαία μεταβλητή η οποία σε 
κάθε ω∈Ω αντιστοιχεί το dxWY x

t )()( 0 ωω ∫= ∈R, το οποίο είναι ένα σύνηθες ολοκλήρωμα 
(Riemann) επί μιας διαδρομής της ανέλιξης Wx, x∈[0, t]. Πολύ απλά εδώ πρόκειται για το εμβα-
δόν κάτω από μια τυχαία διαδρομή της τυπικής κίνησης Brown όπως φαίνεται και στο ακόλουθο 
σχήμα (το ολοκλήρωμα ισούται με το γραμμοσκιασμένο εμβαδόν). 

 

 Xt 

 O  t 

 
Αξίζει να δούμε ποια κατανομή ακολουθεί αυτή η τυχαία μεταβλητή. Αρχικά υπενθυμίζουμε ότι 
ένα ολοκλήρωμα Riemann επί μιας συνάρτησης f (x) μπορεί να γραφεί (όταν υπάρχει) ως 
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όπου το supremum λαμβάνεται ως προς όλες τις διαμερίσεις {t0 < … < tn} του [0, t]. Πιο απλά, 
αν θεωρήσουμε τη διαμέριση t0 = 0, t1 = h, t2 = 2h, …, tn = nh, h = t/n, θα είναι 
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Επομένως το ολοκλήρωμα Riemann επί της Wx, x∈[0,t], θα είναι 

hWdxW
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i
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Θεωρούμε τις τ.μ. Ζi = Wih – W(i-1)h, i = 1,2,…,n, οι οποίες είναι ανεξάρτητες τ.μ. και ακολου-
θούν την Ν(0,h) (αφού η Wt είναι κίνηση Brown). Θα ισχύει ότι  
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(n = t/h) και επομένως η παραπάνω τ.μ. θα ακολουθεί κανονική κατανομή (ως γραμμικός συν-
δυασμός ανεξάρτητων κανονικών) με μέση τιμή 0 και διασπορά, 
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Άρα, λαμβάνοντας h → ∞, το ολοκλήρωμα Riemann επί της Wx, x∈[0,t], θα είναι μια κανονική 
τ.μ. και συγκεκριμένα  

)
3

,0(~
3

0

tNdxW
t

x∫ . 

 

Αν τώρα επιχειρήσουμε κάτι παρόμοιο και για το δεύτερο ολοκλήρωμα, ώστε να κατα-
λήξουμε σε ένα ολοκλήρωμα Riemann, δηλαδή, 

dx
dx

dS
dS

t x
x

t

xx ∫∫ Δ=Δ
00

 

παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται σοβαρό πρόβλημα αφού οι διαδρομές της στοχαστικής ανέλιξης 
Sx(ω) δεν παραγωγίζονται (σχεδόν πάντοτε). Επομένως πριν προχωρήσουμε θα πρέπει να ορί-
σουμε εξ αρχής και να μελετήσουμε ολοκληρώματα της μορφής αυτής.  

 

5.4. Το ολοκλήρωμα Itô 

 Όπως είδαμε παραπάνω, παρουσιάζεται η ανάγκη ορισμού ενός ολοκληρώματος το ο-
ποίο θα εκφράζει αθροίσματα της μορφής  
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1
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ht
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hiihhix
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x SSdS     για h «μικρό». 

Θα ξεκινήσουμε την μελέτη τέτοιων ολοκληρωμάτων βασιζόμενοι στην κίνηση Brown. Ως συ-
νήθως, θεωρούμε ότι εργαζόμαστε σε έναν χώρο (Ω, F, P) εφοδιασμένο με ένα φιλτράρισμα 
(μελλοντική ιστορία) Ft, t ≥ 0.  

Έστω Wt, t ≥ 0, μία Ft – BΜ(0,1). Η Wt, t ≥ 0, είναι μία τυπική κίνηση Brown, προσαρ-
μοσμένη στην Ft, t ≥ 0, ενώ κάθε τ.μ. κάθε τ.μ. Χt+s − Χs είναι ανεξάρτητη της Fy με y ≤ s.  Έστω 
επίσης μία στοχαστική ανέλιξη δt, t ∈ [0, T] για κάποιο T > 0 η οποία είναι επίσης προσαρμο-
σμένη στην Ft, t ≥ 0 και είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμη, δηλαδή, 

∞<⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ∫ dxE

t

x0

2δ  για κάθε t ∈ [0, T]. 

 Για να ορίσουμε το στοχαστικό ολοκλήρωμα της δt ως προς την Wt θα ακολουθήσουμε 
ένα μηχανισμό που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στη θεωρία μέτρου και ολοκλήρωσης. Θα 
ορίσουμε το ολοκλήρωμα αυτό αρχικά για δt «απλή» συνάρτηση, και στη συνέχεια θα επεκτεί-
νουμε τον ορισμό του ολοκληρώματος για κάθε δt λαμβάνοντας το όριο ολοκληρωμάτων «α-
πλών» συναρτήσεων.  
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Ορισμός 5.4.1. Έστω μία διαμέριση Π = {t0,t1,…,tn} του [0, T] (δηλ. 0 = t0 < t1 < … < tn = 
T). Μία στοχαστική ανέλιξη δt ∈ [0, T], θα καλείται απλή (ως προς την διαμέριση Π) αν είναι Ft - 
προσαρμοσμένη, τετραγωνικά ολοκληρώσιμη, και είναι σταθερή σε κάθε χρονικό διάστημα [ti-1, ti).  

Μία τυχαία διαδρομή μιας απλής στοχαστικής ανέλιξης δt θα έχει την παρακάτω μορφή. 
 

 δt (ω)

 t1  t0  t2  t3  t4  tn  . . . 
 

Ορισμός 5.4.2. Ορίζουμε ως στοχαστικό ολοκλήρωμα Itô μιας απλής δt, t ≥ 0 ως προς την 
Wt , t ≥ 0, στο διάστημα [0, t], την τυχαία μεταβλητή 
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όπου k τέτοιο ώστε tk ≤ t ≤ tk+1. 

Η οικογένεια των τ.μ. Ιt, t ∈ [0, T] είναι μία στοχαστική ανέλιξη η οποία παρουσιάζει 
συνεχείς διαδρομές (δηλ. η συνάρτηση gω(t) = Ιt(ω) είναι συνεχής). Το γεγονός αυτό προκύπτει 
από το ότι η κίνηση Brown παρουσιάζει συνεχείς διαδρομές.  

Ουσιαστικά, το ολοκλήρωμα Itô Ιt εκφράζει το εμβαδόν «κάτω» από την στοχαστική α-
νέλιξη δx, x∈[0,t]. Μόνο που το εμβαδόν π.χ. ενός ορθογωνίου (α,β)×(0,x) τώρα δεν υπολογίζε-
ται με βάση τον κανόνα: μήκος βάσης (β−α) επί ύψος x, αλλά ως: προσαύξηση Wβ − Wa στο (a, 
β) της Wt, επί ύψος x. 

  

5.5. Βασικές ιδιότητες του ολοκληρώματος Itô.  

 Το ολοκλήρωμα Itô (επί μιας απλής ανέλιξης δt, t ≥ 0) έχει τις ακόλουθες ιδιότητες (οι 
οποίες όπως θα δούμε ισχύουν και στη γενική περίπτωση που η δt, t ≥ 0 δεν είναι απαραίτητα 
απλή). 

Πρόταση 5.5.1. (i) Η τυχαία μεταβλητή It είναι Ft – μετρήσιμη.  

(ii) Ισχύει ότι 

x
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όπου c είναι σταθερά (γt, t ≥ 0, είναι επίσης απλή ανέλιξη) 

(iii) (Ισομετρία Itô) Ισχύει ότι 
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(iv) Η στοχαστική ανέλιξη  
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x

t

xt dWI ∫= 0
δ ,  t ∈ [0, T], 

είναι martingale ως προς το φιλτράρισμα Ft, t ∈ [0, T]. 

Απόδειξη. Τα (i), (ii) είναι άμεσα από τον ορισμό του ολοκληρώματος.  

(iii) Για απλότητα ας υποθέσουμε ότι t = tk και ας συμβολίσουμε με Di την διαφορά 
ii tt WW −
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H τ.μ. Di είναι ανεξάρτητη από τις 
jtt δδ

ι
, , Dj  (είναι ανεξάρτητη από όλες τις δs, s ≤ ti, διότι η Wt 

είναι Ft - ΒΜ(0,1) και επομένως η Di είναι ανεξάρτητη της 
it

F , ενώ σ(δs) ⊆ it
F , s ≤ ti, ενώ επίσης 

είναι ανεξάρτητη και από τις Dj, j < i διότι η Wt έχει ανεξάρτητες προσαυξήσεις) και επομένως 
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διότι Ε(Di) = 0. Άρα, 
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Για tk < t <  tk+1  η απόδειξη είναι ανάλογη (εμφανίζονται κάποιοι επιπλέον όροι στα αθροίσματα 
αλλά προκύπτει ο ίδιος τελικός τύπος). 

(iv) H ανέλιξη It, t ∈ [0, T] είναι, από το (i), προσαρμοσμένη στην Ft, t ∈ [0, T]. Επίσης, από την 
ανισότητα E(X2) = E(|X|2) ≥ (E|X|)2 που ισχύει για κάθε τ.μ., προκύπτει ότι 
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Η μέση τιμή μέσα στην ρίζα είναι πεπερασμένη για κάθε t, γιατί έχουμε υποθέσει ότι η δt είναι 
τετραγωνικά ολοκληρώσιμη. Επίσης, έστω s < t. Για ευκολία ας υποθέσουμε ότι  s = tm, t = tk, m 
< k. Θα ισχύει ότι   
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αφού 0)|()|(
11
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++ iiiiii tttttt WWEWWE FF  επειδή, όπως έχουμε δείξει παραπάνω, η τυπική 

κίνηση Brown είναι martingale. Άρα τελικά E(Ιt | Fs) = Is. Η απόδειξη για tm < s < tm+1, tk < t < 
tk+1 ή ακόμη για tk < s < t < tk+1 είναι παρόμοια (και εδώ εμφανίζονται κάποιοι επιπλέον όροι στα 
αθροίσματα αλλά προκύπτει ο ίδιος τελικός τύπος).  

Ας επεκτείνουμε τώρα τα παραπάνω και για μη απλές ανελίξεις δt, t ∈ [0, T]. Εξακολου-
θούμε να θεωρούμε στοχαστικές ανελίξεις δt, t ∈ [0, T] προσαρμοσμένες στην Ft οι οποίες είναι 
τετραγωνικά ολοκληρώσιμες. Αποδεικνύεται ότι για κάθε δt (όχι απαραίτητα απλή) υπάρχει μία 
ακολουθία από απλές συναρτήσεις )( j

tδ  j = 1, 2 ,… οι οποίες συγκλίνουν στην δt έτσι ώστε 
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Η )( j
tδ μπορεί να ορισθεί ως εξής: Χωρίζουμε το [0, T] σε n = 2j ίσα διαστήματα (δηλ. θεωρούμε 

τη διαμέριση t0 = 0, t1 = h, t1 = 2h, …, tn = nh = T όπου h = T / 2j, n = 2j) και λαμβάνουμε τη )( j
tδ , 

t ∈ [0, T] σταθερή σε κάθε χρονικό διάστημα [ti, ti+1) και ίση με 
it

δ , i = 1, 2, …, n. Για παρά-

δειγμα οι 4 πρώτες )( j
tδ  έχουν την ακόλουθη μορφή για μία δοθείσα δt. 

 
 δt 

 0  Τ 

 δt
(1) 

  

  δt 

 0  Τ 

 δt
(2) 

 
  δt 

 0  Τ 

 δt
(3)

  

 
 δt 

 Τ 

 δt
(4) 

 0 

 
Ορισμός 5.5.1. Ορίζουμε ως στοχαστικό ολοκλήρωμα Itô της δt, t ≥ 0 ως προς την Wt , t ≥ 

0 στο διάστημα [0, t], t ≤ T, την τυχαία μεταβλητή 

x

t j
xjx

t

x dWdW ∫∫ ∞→
=

0

)(

0
lim δδ . 

όπου )( j
tδ , t ∈ [0, T], j = 1, 2 ,… είναι μία ακολουθία απλών ανελίξεων που συγκλίνουν στην δt, t 

∈ [0, T].  

Αποδεικνύεται ότι το παραπάνω όριο υπάρχει και το ολοκλήρωμα της δt είναι καλά ορι-
σμένο (ανεξάρτητο της ακολουθίας των απλών ανελίξεων).  Επίσης αποδεικνύεται ότι, όλες οι 
ιδιότητες του ολοκληρώματος Itô για απλές ανελίξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω ισχύουν 
και τώρα.   
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 Παράδειγμα 5.5.1. Έχει ίσως ξεχωριστό ενδιαφέρον να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα 
Itô 

x

t

xdWW∫ 0
. 

Αν ίσχυαν οι γνωστοί κανόνες της κλασικής ολοκλήρωσης, θα έπρεπε να ισχύει ότι 

2

2

00
t

W

x

t

x
WdxxdWW t == ∫∫ . 

Όπως θα δούμε στη συνέχεια, η παραπάνω σχέση δεν ισχύει. Αρχικά παρατηρούμε ότι  Wt, t ∈ 
[0, T] είναι πράγματι προσαρμοσμένη στην Ft, t ∈ [0, T] και επίσης είναι τετραγωνικά ολοκλη-
ρώσιμη: 

∞<=== ∫∫∫ 2
)()(

2

00

2

0

2 tdxxdxWEdxWE
tt

x

t

x . 

Έστω κάποιος ακέραιος j. Θεωρούμε τη διαμέριση t0 = 0, t1 = h, t1 = 2h, …, tn = nh = T όπου h = 
T / 2 j, n = 2 j και θεωρούμε την απλή ανέλιξη Wt

(j), t ∈ [0, T] σταθερή σε κάθε χρονικό διάστημα 
[ih, (i+1)h) και ίση με Wih, i = 0, 1, …, n−1. Θα χρειαστεί να υπολογίσουμε το στοχαστικό ολο-
κλήρωμα της απλής Wt

(j), 

∑∫
−

=
+ −==

1

0
)1(0

)()( )(
n

i
ihhiihx

T j
x

j
T WWWdWWI . 

Είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι (W0 = 0) 

∑∑∑∑∑∑
−

=
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−

=

−

=
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=

−

=
+

−

=
+ −+=−+=−
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     ( ) ( )∑∑
−

=
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−

=
+ −−=−+=

1

0
)1(

2
1

0
)1(

22 22
n

i
ihhiihT

n

i
ihhiihnh WWWWWWWW , 

και επομένως 

( ) ∑∑∫
−

=
+

−

=
+ −−=−=

1
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2
)1(

2
1

0
)1(0

)( )(
2
1

2
1 n

i
ihhiT

n

i
ihhiihx

T j
x WWWWWWdWW . 

Παρατηρούμε ότι οι τ.μ. Υi = 2
)1( )( ihhi WWn −+ , i = 1, 2, …, n, είναι ανεξάρτητες τ.μ. με μέση τιμή 

))(( 2
)1( ihhi WWnE −+  = nh = T και επομένως από τον νόμο των μεγάλων αριθμών, 

TYEY
n

WW
n

i
i

n

i
ihhi =→=− ∑∑

−

=

−

=
+ )(1)(

1

0

1
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2
)1( . 

Άρα τελικά προκύπτει ότι 

.
2
1

2
1)(lim

2
1

2
1lim 2

1
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2
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0
TWWWWdWWdWW T

n

i
ihhijTx

T j
xjx

T

x −=−−== ∑∫∫
−

=
+∞→∞→

 

Η παραπάνω ισχύει για κάθε T και επομένως μπορούμε να γράψουμε γενικά ότι, 

.0,
2
1

2
1 2

0
≥−=∫ ttWdWW tx

t

x  
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 Παρατήρηση 5.5.1. Η επιλογή της μορφής των όρων του αθροίσματος  

∑
−

=

−
+

1

0
)(

1

k

i
ttt ii

WW
ι

δ  

στον ορισμό του στοχαστικού ολοκληρώματος Itô είναι θεμελιώδους σημασίας. Πιο συγκεκρι-
μένα, αν το στοχαστικό ολοκλήρωμα είχε οριστεί με βάση π.χ. όρους της μορφής 

∑
−

=

−
++

1

0
)(

11

k

i
ttt iii

WWδ ,   

δηλαδή χρησιμοποιούσαμε την τιμή της ανέλιξης δt στο δεξί άκρο διαστήματος [ti, ti+1] (κάτι που 
δεν φαίνεται να παρουσιάζει τεχνικό πρόβλημα), τότε η τιμή του στοχαστικού ολοκληρώματος 
θα ήταν διαφορετική (π.χ. το ∫WtdWt θα είχε διαφορετική λύση – αφήνεται ως άσκηση). Επομέ-
νως μία εύλογη απορία είναι γιατί ορίσαμε το συγκεκριμένο ολοκλήρωμα με τον τρόπο που το 
ορίσαμε και όχι διαφορετικά, επιλέγοντας, όχι την τιμή του δt στο αριστερό άκρο, αλλά μία άλλη 
τιμή του μέσα στο [ti, ti+1]; (π.χ. το μέσο του διαστήματος) 
 Η απάντηση είναι ότι ο ορισμός του ολοκληρώματος Itô προέκυψε φυσιολογικά μέσα 
από την έκφραση της αξίας ενός αυτοχρηματοδοτούμενου χαρτοφυλακίου σε συνεχή χρόνο. Στα 
χρηματοοικονομικά μοντέλα που εξετάζουμε, η τιμή δt συνήθως εκφράζει την ποσότητα ενός 
τίτλου επάνω στον οποίο πρέπει να επενδύσουμε στο χρονικό διάστημα [ti, ti+1] και επομένως θα 
πρέπει να είναι γνωστή στο χρόνο ti. Η δt, t ≥ 0 είναι προσαρμοσμένη στην Ft, t ≥ 0 και επομέ-
νως η τιμή της 

it
δ είναι γνωστή στο χρόνο ti (ενώ π.χ. η 

1+it
δ είναι τυχαία μεταβλητή στο χρόνο 

ti).   

 Παρατήρηση 5.5.2. Έχουμε ήδη αποδείξει ότι γενικά, ανελίξεις της μορφής Ιt = 
xx

t dWδ0∫ , t ∈ [0, T] είναι martingale και επομένως και η xx
t dWW0∫  t ∈ [0, T] θα είναι mar-

tingale. Οπότε θα πρέπει  

.0)()( 00
==∫ IEdWWE x

t

x  

Το παραπάνω γεγονός αποτελεί έναν επιπλέον λόγο για το ότι δεν μπορεί να ισχύει ο τύπος 
xx

t dWW0∫  2/2
tW=  που είχαμε αρχικά προτείνει. Αντίθετα, ο τύπος που βρήκαμε παραπάνω δί-

νει 

0
222

)(
2
1)( 2

0
=−=−=∫

tttWEdWWE tx

t

x . 

όπως θα έπρεπε. 
 
 Παρατήρηση 5.5.3. Ο τύπος που αποδείξαμε παραπάνω, όπως και κάθε αντίστοιχος τύ-
πος που αφορά στοχαστικά ολοκληρώματα, είναι μερικές φορές βολικότερο να γράφεται σε δια-
φορική μορφή. Για παράδειγμα η ολοκληρωτική μορφή 

0,2 2

0
≥−=∫ ttWdWW tx

t

x  

μπορεί από σύμβαση να γράφεται και στην ακόλουθη διαφορική μορφή 

0,2 2 ≥−= xdxdWdWW xxx . 

η οποία όταν ολοκληρωθεί από 0 έως t μας δίνει την ολοκληρωτική μορφή. Η διαφορική μορφή 
αυτή από μόνη της δεν έχει κάποια αυστηρή μαθηματική ερμηνεία (ίσως σε ορισμένες περιπτώ-
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σεις να έχει διαισθητική ερμηνεία), απλώς χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ότι ισχύει η αντί-
στοιχη ολοκληρωτική μορφή. Η παραπάνω διαφορική μορφή μπορεί να θεωρηθεί ως μια στοχα-
στική διαφορική εξίσωση που ικανοποιεί η ανέλιξη Wt.  
 
 Παρατήρηση 5.5.4. Στο παραπάνω παράδειγμα αποδείχθηκε ότι, για κάθε T, η λεγόμενη 
τετραγωνική κύμανση της ανέλιξης Wt στο [0, Τ] είναι ίση με  

TYEY
n

WW
n

i
in

n

i
ihhin

===− ∑∑
−

=
→

−

=
+→

)(1lim)(lim
1

00

1

0

2
)1(0

, 

όπου Υi = 2
)1( )( ihhi WWn −+ ,  η οποία θα μπορούσε να γραφεί σε ολοκληρωτική μορφή (χρησιμ. το 

t στη θέση του T), tdWx
t =∫ 2
0 )(  ή από σύμβαση σε διαφορική μορφή dtdWt =2)( . Όμοια, είναι 

εύκολο να δειχθεί ότι (από τον νόμο των μεγάλων αριθμών) 

,00)(lim))((lim
1

0
)1(0

1

0
)1()1(0

=⋅=−=−− ∑∑
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=
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=
++→
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και  

,0lim)(lim 2

2

0

1

0

2
)1(0

==−
→

−

=
+→ ∑ n

Tntt
n

n

i
ihhin

 

και επομένως μπορούμε συμβολικά να γράφουμε  

dtdWt =2)( ,       0=⋅dtdWt ,        0)( 2 =dt . 

Οι «κανόνες» αυτοί των γινομένων διαφορικών θα αποδειχθούν αρκετά χρήσιμοι στη συνέχεια.  
 

5.6. Ο τύπος του Itô 

 Είναι γνωστό ότι στην κλασική ανάλυση ισχύει ο κανόνας της αλυσίδας (για δύο παρα-
γωγίσιμες πραγματικές συναρτήσεις f, g), 

)())(())(( tgtgftgf
dt
d ′′=    ή   )())(())(( tdgtgftgdf ′= . 

Η παραπάνω γράφεται σε ολοκληρωτική μορφή (χρησιμοποιούμε το ολοκλ. Riemann) 

∫ ′′=−
t

dxxgxgfgftgf
0

)())(())0(())((  

Είναι εύλογο να αναρωτηθούμε αν ο παραπάνω τύπος ισχύει και για τα ολοκληρώματα Itô. Εάν 
ίσχυε θα είχαμε ότι 

∫ ′=−
t

xxt dWWfWfWf
00 )()()(        ( ttt dWWfWdf )()( ′=  ). 

Όπως θα δούμε στο αμέσως επόμενο θεώρημα, ο παραπάνω τύπος δεν ισχύει. Θα πρέπει στο 
δεξιό μέρος της ισότητας να προστεθεί και ένας επιπλέον παράγοντας ο οποίος όπως θα δούμε 
οφείλεται στη μη μηδενική τετραγωνική κύμανση της κίνησης Brown. 
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 Θεώρημα 5.6.1. (τύπος του Itô για συναρτήσεις της μορφής f (Wt)). Έστω f : R→R μία συ-
νάρτηση η οποία έχει συνεχή πρώτη f ′ και δεύτερη παράγωγο f ′′  και Wt ~ ΒΜ(0,1). Για κάθε t ≥ 
0 ισχύει ότι   

∫∫ ′′+′=−
t

x

t

xxt dxWfdWWfWfWf
000 )(

2
1)()()( . 

 Σχέδιο απόδειξης. Δεν θα προχωρήσουμε σε μία μαθηματικά αυστηρή απόδειξη η οποί-
α, αν και δεν θα ήταν τόσο δύσκολη, θα ήταν κάπως μακροσκελής και θα βασιζόταν σε αρκετές 
τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες δεν κρίνεται σκόπιμο να αναπτυχθούν στα πλαίσια της εισαγω-
γής αυτής. Αντίθετα, το ακόλουθο σχέδιο απόδειξης δείχνει πολύ καθαρά γιατί ισχύει η παραπά-
νω σχέση αποφεύγοντας τις τεχνικές λεπτομέρειες. 

 Η γνωστή σχέση )())(())(( tdgtgftgdf ′=  βασίζεται στο ανάπτυγμα Taylor της f (γύρω 
από το x0): 

2
0

0
000 )(

2
)())(()()( xxxfxxxfxfxf −

′′
+−′+=  + ε,  για κάθε x. 

όπου ε είναι ένα υπόλοιπο τάξης (x − x0)3. Πράγματι, αν θέσουμε x = g(t + h), x0 = g(t) η παρα-
πάνω γίνεται 

ε+−+
′′

+−+′=−+ 2))()((
2

))(())()())((())(())(( tghtgtgftghtgtgftgfhtgf , 

και θεωρώντας ότι h → 0 γράφεται 

)())(())((
2

))(()())(())(( 2 tdgtgftdgtgftdgtgftgdf ′=
′′

+′= , 

διότι 0)())(())(( 222 =′= dttgtdg  αφού, όπως έχουμε ήδη επισημάνει, (dt)2 = 0. Αν τώρα στο αρ-
χικό ανάπτυγμα θέσουμε x = Wt+h, x0 = Wt  τότε προκύπτει αντίστοιχα ότι 

ε+−
′′

+−′=− +++
2)(

2
)())(()()( tht

t
thtttht WWWfWWWfWfWf  

και θεωρώντας ότι h → 0 γράφεται 

dtWfdWWfdWWfdWWfWdf t
ttt

t
ttt 2

)()()(
2

)()()( 2 ′′
+′=

′′
+′=  

διότι όπως έχουμε επισημάνει (dWt)2 = dt. Η παραπάνω σχέση αποτελεί τη διαφορική μορφή της 
ολοκληρωτικής εξίσωσης που έπρεπε να αποδειχθεί.  

 Από την παραπάνω δικαιολόγηση βλέπουμε ότι η διαφορά μεταξύ του τύπου της κλασ-
σικής ανάλυσης και της ανάλυσης Itô προέρχεται από το γεγονός ότι στην δεύτερη περίπτωση 
στη θέση του (dg(t))2 (που είναι 0 διότι η παραγωγίσιμη g έχει μηδενική τετραγωνική κύμανση) 
εμφανίζεται ο όρος (dWt)2  (που είναι ίσος με dt). 
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Εφαρμογή 5.6.1. Αν πάρουμε f (x) = x2/2 τότε ο τύπος του Itô δίνει: 

∫∫ +=−
tt

xxt dxdWWWW
00

2
0

2

2
1

2
1

2
1  

και επομένως προκύπτει άμεσα ο τύπος  xx
t dWW0∫  2/2/2 tWt −=  που αποδείξαμε παραπάνω 

χωρίς τη χρήση του τύπου του Itô. 

 

 Θεώρημα 5.6.2. (τύπος του Itô για συναρτήσεις της μορφής f (t,Wt)). Έστω f (t, x): R2→R 
μία συνάρτηση η οποία έχει συνεχείς μερικές παραγώγους  

),( ji
ji

ji

ff
xt

≡
∂∂

∂ +

, i, j = 0, 1, 2, 

και Wt ~ ΒΜ(0,1). Για κάθε t ≥ 0 ισχύει ότι 
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 Σχέδιο απόδειξης. Και εδώ, δεν θα προχωρήσουμε σε μία μαθηματικά αυστηρή απόδει-
ξη για τους ίδιους λόγους που αναφέραμε και στο προηγούμενο σχέδιο απόδειξης. 

 Από το ανάπτυγμα Taylor της f (γύρω από το (t0,x0)), για κάθε (t, x), ισχύει ότι 

))(,())(,(),(),( 000
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1 ttxtfttxxxtfxxxtf −+−−+−+  + ε.   

Aν θέσουμε x = Wt+h, x0 = Wt , και στη θέση των t, t0 πάρουμε τα t + h, t, η παραπάνω γίνεται 

hWtfWWWtfWtfWhtf tthtttht ),())(,(),(),( )0,1()1,0( +−+=+ ++   

        2)0,2()1,1(2)2,0( ),(
2
1))(,())(,(

2
1 hWtfhWWWtfWWWtf tthttthtt +−+−+ ++  + ε,   

και θεωρώντας ότι h → 0 γράφεται 

dtWtfdWWtfWtdf tttt ),(),(),( )0,1()1,0( +=  

       2)0,2()1,1(2)2,0( ))(,(
2
1),())(,(

2
1 dtWtfdtdWWtfdWWtf ttttt +++  , 

αλλά, 0)(,0,)( 22 === dtdtdWdtdW tt  και τελικά, 

dtWtfdtWtfdWWtfWtdf ttttt ),(
2
1),(),(),( )2,0()0,1()1,0( ++= . 

Η παραπάνω σχέση αποτελεί τη διαφορική μορφή της ολοκληρωτικής εξίσωσης που έπρεπε να 
αποδειχθεί.  
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Εφαρμογή 5.6.2. Αν πάρουμε f (t, x) = e σx+μt (σ, μ σταθερές) τότε ο τύπος του Itô  
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tWtW ttt μσμσμσ σμσ +++ ++= )2/( 2  και επομένως η γεωμετρική 
κίνηση Brown tW

t
teSS μσ += 0 , t ≥ 0 (GBM(μ,σ2) με αρχική τιμή S0) ικανοποιεί την ολοκληρωτική 

εξίσωση 

∫∫ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++=−

t

x

t

xxt dxSdWSSS
0

2

00 2
σμσ  

ή ισοδύναμα τη στοχαστική διαφορική εξίσωση dtSdWSdS tttt )( 2
2
1σμσ ++= . 

 

5.7. Στοχαστικές Ανελίξεις Itô 

 Στις προηγούμενες παραγράφους ορίσαμε το στοχαστικό ολοκλήρωμα Itô 

∫
t

xx dW
0
δ ,  

μιας στοχαστικής ανέλιξης δt, t ∈[0, T] ως προς την τυπική κίνηση Brown Wt, t ≥ 0.  Υπενθυμί-
ζεται ότι η ανάγκη ορισμού ενός τέτοιου ολοκληρώματος γεννήθηκε κατά την προσπάθεια ανα-
παράστασης της αξίας Vt ενός αυτοχρηματοδοτούμενου χαρτοφυλακίου σε ένα μοντέλο συνε-
χούς χρόνου. Όμως, σε εκείνη την αναπαράσταση θα έπρεπε να εμφανίζεται ένα ολοκλήρωμα 
της μορφής  

∫
t

xx dS
0
δ , 

όπου η στοχαστική ανέλιξη St, t ≥ 0 (η τ.μ. St εκφράζει την αξία ενός τίτλου στο χρόνο t), δεν 
είναι κατ’ανάγκη μια τυπική κίνηση Brown. Μάλιστα δικαιολογήσαμε ότι η κίνηση Brown δεν 
έχει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά για το σκοπό αυτό και ότι είναι καλύτερο να θεωρήσουμε ότι 
η St, t ≥ 0, ακολουθεί μία γεωμετρική κίνηση Brown. Επομένως, θα πρέπει να επεκτείνουμε τον 
ορισμό του στοχαστικού ολοκληρώματος ώστε να λαμβάνεται και ως προς άλλες στοχαστικές 
ανελίξεις, εκτός της τυπικής κίνησης Brown. Στη συνέχεια θα ορίσουμε στοχαστικά ολοκληρώ-
ματα της μορφής 

∫
t

xx dY
0
δ , 

όπου Υt, t ≥ 0 είναι μία στοχαστική ανέλιξη με κάποια επιθυμητά χαρακτηριστικά που θα περι-
γράψουμε παρακάτω. Οι ανελίξεις Υt, t ≥ 0 που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά αυτά θα καλού-
νται ανελίξεις Itô και ο ακριβής ορισμός τους είναι ο ακόλουθος.  
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Ορισμός 5.7.1. (Itô processes – Ανελίξεις Itô). Μία στοχαστική ανέλιξη Υt, t ≥ 0 θα καλεί-
ται ανέλιξη Itô αν μπορεί να αναπαρασταθεί με τη μορφή 

∫∫ ++=
t

x

t

xxt dxGdWHYY
000 , 

όπου Wt ~ Ft - BM(0,1), και Ht, Gt, t ≥ 0, είναι κάποιες στοχαστικές ανελίξεις προσαρμοσμένες 
στην Ft, t ≥ 0  

(H Υ0 θεωρείται F0 – μετρήσιμη, δηλαδή δεν είναι τ.μ., επίσης θεωρούμε ότι τα παραπάνω ολο-
κληρώματα ορίζονται, δηλαδή ∞<∫∞<∫ dxGdxHE x

t
x

t ||,)( 0
2

0  για κάθε t > 0) 

Η στοχαστική ανέλιξη St = S0eσWt + μt είναι μια ανέλιξη Itô διότι, όπως είδαμε στην Εφαρ-
μογή 5.6.2 μπορεί να παρασταθεί με την παραπάνω μορφή με Ht = σSt, Gt = (μ +σ2/2)St. Οι συ-
γκεκριμένες Ht, Gt είναι πράγματι προσαρμοσμένες στην Ft, t ≥ 0, διότι στο χρόνο t είναι γνωστή 
η τιμή της Wt και άρα και της St.  

Μπορούμε τώρα πολύ απλά να ορίσουμε το στοχαστικό ολοκλήρωμα xx
t dYδ0∫  αντικαθι-

στώντας το dYx με αυτό που προκύπτει από τη διαφορική μορφή της παραπάνω ολοκληρωτικής 
εξίσωσης, 

dxGdWHdY xxxx += . 

Συγκεκριμένα προκύπτει ο ακόλουθος ορισμός. 

Ορισμός 5.7.2. (Στοχαστικό ολοκλήρωμα Itô ως προς μία ανέλιξη Itô). Έστω Υt, t ≥ 0 μία 
ανέλιξη Itô με dYt = Ht dWt + Gt dt και δt, t ≥ 0 μία στοχαστική ανέλιξη προσαρμοσμένη στην Ft, t 
≥ 0. Ως ολοκλήρωμα Itô της δt ως προς την Υt ορίζεται η ποσότητα  

∫∫∫ +=
t

xx

t

xxx

t

xx dxGdWHdY
000
δδδ . 

Επομένως π.χ. για την ανέλιξη Itô, St = S0eσWt + μt, θα έχουμε ότι 

∫∫∫∫ ++=++=
t

tx

t

xtx

t

tttx

t

xx dxSdWSdtSdWSdS
0

2
2
1

00

2
2
1

0
)())(( δσμδσσμσδδ . 

Ο τύπος του Itô μπορεί τώρα να αποδειχθεί και για στοχαστικά ολοκληρώματα ως προς 
μία ανέλιξη Itô.  

 Θεώρημα 5.7.1. (τύπος του Itô για συναρτήσεις της μορφής f (t,Υt), όπου Yt είναι μια ανέ-
λιξη Itô). Έστω f (t,x):R2→R μία συνάρτηση η οποία έχει συνεχείς μερικές παραγώγους  

),( ji
ji

ji

ff
xt

≡
∂∂

∂ +

, i, j = 0, 1, 2, 

και Yt μία ανέλιξη Ιto με dYt = Ht dWt + Gt dt. Για κάθε t ≥ 0 ισχύει ότι   

∫∫∫ ++=−
t

xx

t

x

t

xxt dxHYxfdxYxfdYYxfYfYtf
0

2)2,0(

0

)0,1(

0

)1,0(
0 ),(

2
1),(),(),0(),(  

                   ∫∫∫ ++=
t

x

t

xx

t

xxx dxYxfdxGYxfdWHYxf
0

)0,1(

0

)1,0(

0

)1,0( ),(),(),(  
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              ∫+
t

xx dxHYxf
0

2)2,0( ),(
2
1  

(θεωρούμε ότι όλες οι ποσότητες που εμφανίζονται είναι τέτοιες ώστε τα παραπάνω ολοκληρώμα-
τα να ορίζονται) 

 Σχέδιο απόδειξης. Όπως και στην παραπάνω απόδειξη του τύπου του Itô για συναρτή-
σεις της μορφής f (t,Wt), χρησιμοποιούμε το ανάπτυγμα Taylor της  f  και καταλήγουμε στην ε-
ξίσωση (είναι η ακριβώς ίδια με την αντίστοιχη της παραπάνω απόδειξης μόνο που στη θέση της 
Wt εμφανίζεται τώρα η Υt) 

2)0,2()1,1(2)2,0()0,1()1,0( ))(,(
2
1),())(,(

2
1),(),(),( dtYtfdtdYYtfdYYtfdtYtfdYYtfYtdf ttttttttt ++++=  

Αλλά, αφού, 0)(,0,)( 22 === dtdtdWdtdW tt , dtGdWHdY tttt += , θα είναι 

,2)()()()( 2222222 dtHdtdWGHdtGdWHdtGdWHdY ttttttttttt =++=+=  

και ,0=dtdYt  από όπου τελικά προκύπτει ότι 

dtHYtfdtYtfdYYtfYtdf tttttt
2)2,0()0,1()1,0( ),(

2
1),(),(),( ++=  

  dtHYtfdtYtfdtGYtfdWHYtf tttttttt
2)2,0()0,1()1,0()1,0( ),(

2
1),(),(),( +++= . 

Οι παραπάνω σχέσεις αποτελούν τη διαφορική μορφή των ολοκληρωτικών εξισώσεων που έ-
πρεπε να αποδειχθούν.   

 Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο (χρησιμοποιώντας το ανάπτυγμα Taylor μιας διμεταβλητής 
συνάρτησης) προκύπτει και το ακόλουθο Θεώρημα το οποίο για ευκολία διατυπώνεται σε δια-
φορική μορφή.  

 Θεώρημα 5.7.2. (τύπος του Itô για συναρτήσεις της μορφής f (Χt,Υt), όπου Xt, Yt είναι δυο 
ανελίξεις Itô). Έστω f (x, y): R2→R μία συνάρτηση η οποία έχει συνεχείς μερικές παραγώγους 

),( ji
xt

ffji

ji
≡

∂∂
∂ + , i, j = 0, 1, 2, και Xt, Yt δύο ανελίξεις Ιto. Για κάθε t ≥ 0 ισχύει ότι   

2)2,0()0,1()1,0( ))(,(
2
1),(),(),( ttttttttttt dYYXfdXYXfdYYXfYXdf ++=  

2)0,2()1,1( ))(,(
2
1),( ttttttt dXYXfdXdYYXf ++  

Αν θέσουμε f (x, y) = xy στο παραπάνω αποτέλεσμα, προκύπτει το επόμενο πόρισμα που είναι 
γνωστό ως πολλαπλασιαστικός κανόνας του Itô. 

 Πόρισμα 5.7.1. (Πολλαπλασιαστικός κανόνας του Itô). Αν Χt, Yt είναι δύο ανελίξεις Itô, 
τότε 

tttttttt dXdYdXYdYXYXd ++=)( . 

 

Κλείνοντας την σύντομη αυτή εισαγωγή στην στοχαστική ανάλυση παρουσιάζουμε δύο 
σημαντικά αποτελέσματα τα οποία θα αξιοποιήσουμε παρακάτω. Υπενθυμίζεται ότι στο μοντέ-
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λο αγοράς διακριτού χρόνου είχαμε διαπιστώσει ότι μπορούμε να βρούμε την αξία ενός παρα-
γώγου αρκεί να (α) υπάρχει ένα μέτρο πιθανότητας Q στον (Ω, F) ως προς το οποίο η προεξο-
φλημένη ανέλιξη αξιών της υποκείμενης μετοχής είναι martingale και (β) υπάρχει αυτοχρηματο-
δοτούμενο χαρτοφυλάκιο με τελική αξία στο χρόνο Τ ίση με την αξία του παραγώγου στο χρόνο 
Τ. Θα επιχειρήσουμε να ακολουθήσουμε και εδώ τον ίδιο αποδεικτικό μηχανισμό. Για την δια-
πίστωση του (α) θα μας βοηθήσει το θεώρημα του Girsanov ενώ για το (β) θα μας βοηθήσει το 
θεώρημα αναπαράστασης martingale τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω χωρίς απόδειξη. 

 

5.8. Αλλαγή μέτρου πιθανότητας – Θεώρημα Girsanov 

 Αν Z είναι μία τ.μ. από έναν χώρο (Ω, F, P) στο [0,∞) με μέση τιμή 1 (και Z > 0 με πιθ. 
1), τότε η συνολοσυνάρτηση Q: F → [0,1] που σε κάθε ενδεχόμενο Α του F αντιστοιχεί την τιμή 

)()( APAA
IZEdPZIdPZΑQ ⋅=== ∫∫ Ω

, 

(όπου ΙΑ = 1 ή 0 ανάλογα με το αν το Α πραγματοποιηθεί ή όχι) είναι ένα νέο μέτρο πιθανότητας 
στον χώρο (Ω, F). Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση, όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη 
παράγραφο, η τ.μ. Z καλείται πυκνότητα ή Radon-Nikodym παράγωγος του Q ως προς το P, δη-
λαδή συμβολικά, Z = dQ/dP.  

 Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι, για κάθε τ.μ. Χ,  

)()( ZXEZdPXdQXXE PQ ⋅=== ∫∫ . 

Έστω τώρα ότι ο χώρος (Ω, F, P) είναι εφοδιασμένος και με μια μελλοντική ιστορία Ft, t 
∈[0,Τ]. Η στοχαστική ανέλιξη 

],0[),|( TtZEZ tPt ∈= F , 

είναι ένα P-martingale διότι, για  0 ≤ s < t ≤ T, 

],0[,)|()|)|(()|( TtZZEZEEZE ssPstPPstP ∈=== FFFF . 

Επίσης αποδεικνύεται σχετικά εύκολα (αφήνεται ως άσκηση) ότι για 0 ≤ s ≤ t ≤ T,  

)|(1)|( stP
s

sQ ZYE
Z

YE FF ⋅=  

για κάθε τ.μ. Υ που είναι Ft – μετρήσιμη. 
Παράδειγμα 5.8.1. (Αλλαγή μέτρου πιθανότητας σε ένα χώρο (Ω, F) από P σε Q που επι-

φέρει μετατόπιση της κατανομής μίας κανονικής τ.μ.). Έστω W: (Ω, F, P) → R με W ~P Ν(0, 1). 
O συμβολισμός ~P  υποδηλώνει κατανομή ως προς το μέτρο πιθανότητας P. Αν θ είναι κάποια 
σταθερά, τότε προφανώς W + θ ~P N(θ,1). Ένα ερώτημα που μπορεί να τεθεί είναι αν μπορούμε 
να «αλλάξουμε» το μέτρο P σε ένα άλλο μέτρο πιθανότητας, έστω Q, έτσι ώστε, υπό αυτό το 
μέτρο, η τ.μ. W + θ να ακολουθεί Ν(0,1) (δηλαδή W + θ ~Q Ν(0,1)). Είναι εύκολο να δούμε ότι 
αυτό μπορεί να γίνει αν στον χώρο (Ω, F) ορίσουμε το μέτρο Q όπως παραπάνω, λαμβάνοντας 
στη θέση της Z την τ.μ. 

2
2
1θθ −−= WeZ . 
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Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τ.μ. Z διότι, Z > 0 και ΕP(Z) = 1. Υπό το Q τώρα, η τ.μ. W 
θα έχει κατανομή  

)()()( ][
2
1

][

2

wW

W

PwWP IeEIZEwWQ ≤

−−

≤ ⋅=⋅=≤
θθ

∫∫ ∞−

+−

∞−

−
−−

==
w xw

x
x

dxedxee
2

2
2 )(

2
12

1

2
1

2
1

2
θθθ

ππ
 

και επομένως W ~Q N(−θ, 1), και άρα W + θ ~Q N(0,1). Συμβολικά μπορούμε να γράψουμε PW = 
QW+θ = Ν(0,1) όπου PW είναι το επαγόμενο μέτρο του P στον R μέσω της τ.μ. W και QW+θ  είναι 
το επαγόμενο μέτρο του Q στον R μέσω της τ.μ. W + θ ). 

 Έστω τώρα γενικότερα ένας χώρος (Ω, F, P) εφοδιασμένος με μια μελλοντική ιστορία Ft 
και Wt, t ≥ 0  ~ Ft - ΒΜ(0,1). Υπονοείται ότι η Wt, t ≥ 0 είναι κίνηση Brown ως προς το μέτρο P 
και επομένως είναι ακριβέστερο να γράφουμε Wt ~P ΒΜ(0,1). Ένα αντίστοιχο πρόβλημα με αυ-
τό που τέθηκε στο προηγούμενο παράδειγμα είναι το ακόλουθο: Αν Θt, t ≥ 0 είναι μία στοχαστι-
κή ανέλιξη η οποία είναι προσαρμοσμένη στην ιστορία Ft τότε μπορούμε να αλλάξουμε το μέ-
τρο του χώρου από P σε Q έτσι ώστε η στοχαστική ανέλιξη 

∫ Θ+
t

xt dxW
0

   ~Q   Ft - ΒΜ(0,1);  

Καταφατική απάντηση δίνει το ακόλουθο θεώρημα. 

Θεώρημα 5.8.1. (Girsanov). Έστω χώρος (Ω, F, P) εφοδιασμένος με μια μελλοντική ι-
στορία Ft, t ∈[0,Τ]  και Wt, t ∈[0,Τ] ~ Ft - ΒΜ(0,1). Έστω επίσης Θt, t ∈[0,Τ] μία στοχαστική α-
νέλιξη προσαρμοσμένη στην ιστορία Ft. Η στοχαστική ανέλιξη 

∫ Θ+=′
t

xtt dxWW
0

  ~Q  Ft - ΒΜ(0,1)    (είναι κίνηση Brown ως προς το Q) 

όπου Q είναι το μέτρο πιθανότητας που σε κάθε Α του F αντιστοιχεί το )()( ATP IZEΑQ ⋅=  (συμ-
βολικά dQ = ZΤ dP) με 

)
2
1exp(

0

2

0
dxdWZ

t

xx

t

xt ∫∫ Θ−Θ−= . 

 (Είναι πράγματι ΕP(ΖT) = 1, ενώ θεωρούμε και ότι ∞<Θ∫ )(
0

22 dxZE
T

xxP ) 

Υπόδειξη απόδειξης. Η απόδειξη βασίζεται στο εξής αποτέλεσμα (Θεώρημα Levy): αν 
μια στοχαστική ανέλιξη Χt με συνεχείς διαδρομές είναι martingale με X0 = 0, και (dXt)2 = dt τότε 
Χ ~ ΒΜ(0,1). Αρκεί επομένως να αποδειχθεί ότι η ανέλιξη tW ′  είναι martingale με συνεχείς δια-
δρομές, W0΄ = 0, και (dWt΄)2 = dt. 

Παρατήρηση 5.8.1. Η Ζt που δίνεται από τον παραπάνω τύπο αποδεικνύεται ότι είναι 
ίση με ],0[),|( TtZEZ tTPt ∈= F  και επομένως (βλ. παραπάνω) για κάθε Ft – μετρήσιμη τ.μ. Υ, 

)|(1)|( stP
s

sQ ZYE
Z

YE FF ⋅= ,   0 ≤ s ≤ t ≤ T. 
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5.9. Θεώρημα Αναπαράστασης martingale 

Θεώρημα 5.9.1. (Αναπαράστασης martingale). Έστω χώρος (Ω, F, P) και Wt, t ∈[0,Τ]  
~ ΒΜ(0,1). Αν Mt, t ∈ [0,Τ] είναι ένα martingale ως προς την ιστορία Ft, t ∈[0,Τ], που παράγεται 
από την Wt, t ∈[0,Τ], (δηλ. Ft = σ(Wx, x ≤ t)) τότε υπάρχει μία Ft – προσαρμοσμένη ανέλιξη Gt, t ∈ 
[0,Τ] τέτοια ώστε 

],0[,
00 TtdWGMM x

t

xt ∈+= ∫ . 

 Αποδείξαμε παραπάνω (Πρόταση 5.5.1) ότι κάθε ολοκλήρωμα Itô επί μιας Wt ~ ΒΜ(0,1) 
είναι martingale ως προς την ιστορία που παράγεται από την Wt. Το Θεώρημα αναπαράστασης 
martingale ουσιαστικά λέει ότι ισχύει και το αντίστροφο: κάθε martingale, Μt, ως προς μια ιστο-
ρία που παράγεται από την Wt μπορεί να παρασταθεί ως ένα ολοκλήρωμα Itô επί της Wt (συν μια 
σταθερά M0). Προσοχή εδώ στην απαίτηση ότι η Μt είναι martingale ως προς την ιστορία που 
παράγεται από την Wt. Αυτό σημαίνει ότι η Μt θα πρέπει να είναι Ft =  σ(Wx, x ≤ t) – μετρήσιμη, t 
∈[0,Τ], δηλαδή η τιμή της Mt θα πρέπει να καθορίζεται πλήρως από την διαδρομή της Wx, x ≤ t.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
Τιμολόγηση Δικαιωμάτων σε συνεχή χρόνο  

– Το μοντέλο των Black and Scholes  
 

 

6.1. Το Μοντέλο των Black – Scholes (ή Black – Scholes – Merton) 

Έστω μια χρηματοοικονομική αγορά εξεταζόμενη στο χρονικό διάστημα [0, T] για κάποιο 
δεδομένο Τ. Συμβολίζουμε με Ω το σύνολο των δυνατών καταστάσεων της αγοράς στο χρονικό 
αυτό διάστημα και με F το χώρο ενδεχομένων του. Υποθέτουμε ότι στο χώρο (Ω, F) ορίζεται 
μια τυπική κίνηση Brown Wt, t∈[0, T] με το φυσικό της φιλτράρισμα Ft = σ(Wx, x ≤ t), t∈[0, T]. 
O χώρος (Ω, F) είναι εφοδιασμένος και με ένα μέτρο πιθανότητας P. Θεωρούμε ότι στην αγορά 
αυτή διατίθενται οι παρακάτω τίτλοι : 

Ο τίτλος 1 (riskless asset). Ένα ομόλογο επί μιας χρηματικής μονάδας (στο χρόνο 0) με 
σταθερό επιτόκιο r. Η αξία του στο χρόνο t είναι ert. Με βάση αυτό, η παρούσα (προεξοφλημέ-
νη) αξία μιας χρηματικής μονάδας στο χρόνο t θα είναι e− rt. 

 
 Ο τίτλος 2 (risky asset). Μια μετοχή (π.χ. ΑΑΑ) η οποία στο χρόνο t έχει αξία St. Σύμφω-

να και με όσα έχουμε εκθέσει σε προηγούμενη παράγραφο, θεωρούμε ότι η στοχαστική ανέλιξη 
St, t∈[0,T] είναι μία γεωμετρική κίνηση Brown με αρχική τιμή S0, δηλαδή  

tW
t

teSS μσ += 0 , 

όπου Wt, t∈[0,T] ~ ΒΜ(0,1) και μ (drift), σ (volatility) κάποιες σταθερές παράμετροι. Από το 
λήμμα του Itô είδαμε (Εφαρμογή 5.6.2) ότι η St ικανοποιεί την στοχαστική διαφορική εξίσωση  

dtSdWSSd tttt )
2
1( 2σμσ ++= . 

Ο τίτλος 3 (derivative). Ένα απλό παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν Ευρωπαικού τύ-
που με χρόνο λήξης Τ (επί της μετοχής ΑΑΑ). Ανάλογα και με το μοντέλο διακριτού χρόνου, ως 
ένα τέτοιο παράγωγο πολύ απλά θεωρείται μία τ.μ. UT που είναι FΤ – μετρήσιμη (η τ.μ. UT εκ-
φράζει την αξία του παραγώγου στο χρόνο Τ).  

Προσοχή, στο μοντέλο αυτό έχουμε υποθέσει ότι η μελλοντική ιστορία Ft, t∈[0, T] είναι 
το φυσικό φιλτράρισμα της Wt, t∈[0,T]. Επομένως, το γεγονός ότι απαιτείται η UT να είναι FΤ – 
μετρήσιμη υπονοεί ότι η «τυχαιότητα» της τιμής της UT θα πρέπει να εξαρτάται μόνο από την 
διαδρομή της Wt, t∈[0,T], και όχι από κάποιο άλλο τυχαίο παράγοντα. 
  

 Το πρόβλημα που καλούμαστε τώρα να αντιμετωπίσουμε είναι η εύρεση της αξίας του 
παραγώγου σε χρόνο t ∈ [0, T]. Το παραπάνω μοντέλο προτάθηκε και μελετήθηκε αρχικά από 
τους F. Black, M. Scholes (και από τον R. Merton) το έτος 1973 και για αυτό είναι γνωστό με το 
όνομά τους. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές τιμήθηκαν με το βραβείο Nobel το έτος 1997 για την 
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εργασία τους αυτή. Αξίζει να αναφέρουμε όμως ότι η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε για να 
λύσουμε το πρόβλημα (θεωρία martingales) είναι διαφορετική από αυτήν που χρησιμοποίησαν 
οι συγκεκριμένοι ερευνητές (θεωρία διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους) ενώ φυσι-
κά προκύπτει το ίδιο τελικό αποτέλεσμα. 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω θα ακολουθήσουμε την ίδια αποδεικτική οδό με το 
μοντέλο αγοράς διακριτού χρόνου. Συγκεκριμένα θα κατασκευάσουμε ένα αυτοχρηματοδοτού-
μενο χαρτοφυλάκιο (χαρτοφυλάκιο εξασφάλισης) με τελική αξία ίση με την αξία του παραγώ-
γου UT στο χρόνο εξάσκησης Τ η οποία είναι γνωστή. Π.χ. για το δικαίωμα αγοράς είναι γνωστό 
ότι UT = (ST – K)+. Για να μην υπάρχει δυνατότητα για arbitrage στην αγορά θα πρέπει το παρά-
γωγο προϊόν να έχει την ίδια αξία με το χαρτοφυλάκιο εξασφάλισης για κάθε t ∈ [0, T].   

Έστω λοιπόν ένα αυτοχρηματοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο που στο χρόνο t αποτελείται 
από ψt ομόλογα και Δt μετοχές, δηλαδή xt = (ψt, Δt). Συμβολίζουμε με  

)),((, t
rt

tttt
rt

ttt SeSeV =Δ+=′⋅= SSx ψ  

την αξία του στο χρόνο t ∈ [0, T]. Εφόσον το χαρτοφυλάκιο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο θα 
ισχύει επίσης ότι (βλ. Παράδειγμα 5.3.1), 

tt
rt

tt dSdedV Δ+=ψ , 

δηλαδή η απειροστή μεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου στο [t, t+dt] οφείλεται αποκλειστι-
κά στην μεταβολή της αξίας του ομολόγου (dert = ert rdt) και της μετοχής (dSt), τεμάχια των ο-
ποίων απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο. Δεν προστίθεται κανένα εξωτερικό ποσό ούτε αφαιρείται 
κανένα ποσό από το χαρτοφυλάκιο. H παραπάνω στοχαστική διαφορική εξίσωση είναι ανάλογη 
της εξίσωσης διαφορών 

)()(

)(

)1()1(
)1(

)1(

)1()1()1()1()1(

hiihhi
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hi

hiihhihihiihihhiih

SSee

VV

−−
−

−

−−−−−

−Δ+−=

′−′⋅=′⋅−′⋅=−

ψ

SSxSxSx
 

που είδαμε στο Παράδειγμα 5.3.1 ότι ισχύει σε διακριτό χρόνο. 

 Στο εξής θα συμβολίζουμε με t
rt

t VeV −=*  και με t
rt

t SeS −=*  την παρούσα (προεξοφλημέ-
νη) αξία του χαρτοφυλακίου και της υποκείμενης μετοχής στο χρόνο t αντίστοιχα. Το επόμενο 
ενδιάμεσο αποτέλεσμα θα μας βοηθήσει στην απόδειξη του κεντρικού αποτελέσματος της παρα-
γράφου. 

Λήμμα 6.1.1. Η προεξοφλημένη αξία του αυτοχρηματοδοτούμενου χαρτοφυλακίου στο 
χρόνο t μπορεί να αναπαρασταθεί ως εξής, 

∫ ′Δ+=
t

tttt WdSVV
0

*
0

* σ , 

όπου tWW tt Θ+=′ ,  με  
σ

σμ 2
2
1+−

=Θ
r

. 

Απόδειξη. Χρησιμοποιώντας τις προαναφερθείσες σχέσεις dVt = ψt dert + ΔtdSt, Vt = ert + 
ΔtSt και το γεγονός ότι de-rt = − re-rt, θα έχουμε 

rt
t

rt
tt

rt
t

rt
t dedVdeVdVeVeddV −−−− ++== )(* 0)()( +Δ++Δ+= −− rt

ttt
rt

tt
rt

t
rt deSedSdee ψψ  

 rt
tt

rt
t

rt
tt

rtrt
t

rt deSdeedSedee −−−− Δ++Δ+= ψψ *)( tt
rt

tt
rt

t dSdeSdSe Δ=+Δ= −− . 
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Από την σχέση τώρα, dtSdWSSd tttt )( 2
2
1σμσ ++= , προκύπτει ότι 

     dtSredtSdWSedeSdSedS t
rt

ttt
rtrt

tt
rt

t
−−−− −++=+= ))(( 2

2
1* σμσ  

tt
r

tt
rt WdSdtdWSe ′=+= −+− *)(

2
2
1

σσ σ
σμ , 

και επομένως, *
tdV *

ttdSΔ= ttt WdS ′Δ= *σ , από όπου ολοκληρώνοντας προκύπτει η ζητούμενη 
σχέση.  

Αν τώρα υπήρχε ένα μέτρο πιθανότητας Q στο χώρο (Ω, F), υπό το οποίο η tW ′  είναι κί-
νηση Brown BM(0,1) (υπό το μέτρο P προφανώς δεν είναι BM(0,1)) τότε η *

tV  θα είναι Q-
martingale (διότι γράφεται σαν ολοκλήρωμα Itô ως προς την tW ′ , βλ. 5.5.1.(iv)). Επομένως, θα 
ίσχυε ότι )|( **

tTQt VEV F=  και άρα 

)|()|( )(
tT

tTr
QtT

rT
Q

rt
t VeEVeEeV FF −−− == ,     t∈[0,T]. 

Αν επιπλέον μπορούσαμε να κατασκευάσουμε το αυτοχρηματοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο ώστε 
να έχει τελική τιμή VT = UT (ίση με την αξία του παραγώγου στο χρόνο T) τότε θα είχαμε εξαγά-
γει έναν τύπο για την αξία του χαρτοφυλακίου στο χρόνο t (συναρτήσει του UT) που θα είναι η 
ζητούμενη no-arbitrage αξία του παραγώγου προϊόντος.  

 Στο ακόλουθο θεώρημα επιβεβαιώνεται ότι πράγματι υπάρχει ένα μέτρο όπως το Q που 
ζητάμε, και επίσης ότι μπορεί να κατασκευασθεί το αυτοχρηματοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο εξα-
σφάλισης που μας χρειάζεται. Το πρώτο αποτέλεσμα βασίζεται στο Θεώρημα του Girsanov ενώ 
το δεύτερο βασίζεται στο θεώρημα αναπαράστασης martingale.  

 Θεώρημα 6.1.1. (risk neutral pricing formula) Στο μοντέλο Black-Scholes(-Merton): (α) 
Αν ένα απλό παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν (Ευρωπαϊκού τύπου) με χρόνο λήξης T έχει 
τελική αξία UT  τότε στο χρόνο t θα έχει no-arbitrage αξία  

)|()(
tTQ

tTr
t UEeU F−−= ,    t∈[0,T], 

όπου το μέτρο πιθανότητας Q είναι τέτοιο ώστε dQ = ZΤ dP με )exp( 2
2
1 TWZ TT Θ−Θ−=  (δηλαδή 

=)(ΑQ )( ATP IZE ⋅ ,  A∈F).  

(β) Υπό το μέτρο πιθανότητας Q, η ανέλιξη της τιμής της μετοχής St, t∈[0,T] είναι μία γεωμετρική 
κίνηση Brown με παραμέτρους r − σ2/2 και σ2 (GBM(r − σ2/2, σ2)). 

Απόδειξη. (α) Από το Θεώρημα Girsanov, η ανέλιξη Itô 

∫ Θ+=Θ+=′
t

ttt dxWtWW
0

,  όπου  
σ

σμ 2
2
1+−

=Θ
r

, 

είναι κίνηση Brown Ft - ΒΜ(0,1) ως προς το μέτρο πιθανότητας Q που περιγράφεται από το ίδιο 
Θεώρημα: σε κάθε Α του F αντιστοιχεί το )()( ATP IZEΑQ ⋅=  με )exp( 2

2
1 tWZ tt Θ−Θ−= . 

Επομένως η ανέλιξη (βλ. Λήμμα 6.1.1) 

∫ ′Δ+=
t

xxxt WdSVV
0

*
0

* σ ,    t ∈ [0,T] 
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είναι ίση με V0 συν ένα ολοκλήρωμα Itô ως προς την Wt΄ η οποία είναι ΒΜ(0,1) υπό το μέτρο Q. 
Από παραπάνω αποτέλεσμα (Πρόταση 5.5.1.(iv)), η *

tV  θα είναι Q - martingale και επομένως, 
)|( **

tTQt VEV F=  από όπου προκύπτει ότι 

)|()|( )(
tT

tTr
QtT

rT
Q

rt
t VeEVeEeV FF −−− == ,     t∈[0,T].  

Αν τώρα το αυτοχρηματοδοτούμενο αυτό χαρτοφυλάκιο μπορεί να κατασκευασθεί έτσι ώστε να 
έχει τελική τιμή VΤ = UT, την αξία του παραγώγου προϊόντος στο χρόνο T, τότε προκύπτει ο τύ-
πος του θεωρήματος. Στη συνέχεια θα αποδείξουμε ότι πράγματι υπάρχει ένα τέτοιο χαρτοφυ-
λάκιο.  

Ορίζουμε την ανέλιξη )|( )(
tT

tTr
Qt UeEU F−−= , t ∈ [0, T]. Θα δείξουμε ότι μπορούμε να 

κατασκευάσουμε το αυτοχρηματοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο με αξία tV  στο χρόνο t, έτσι ώστε 

tt UV = , t ∈ [0, T] και επομένως και TT UV = . 

Είναι σχεδόν άμεσο να διαπιστώσουμε ότι η ανέλιξη t
rt

t UeU −=* , t∈[0,T] είναι Q-
martingale ως προς την ιστορία Ft, t ∈[0,Τ]. Πράγματι, για s < t < T, 
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Το φιλτράρισμα Ft, t ∈[0,Τ] είναι το φυσικό φιλτράρισμα και της ανέλιξης Wt΄ διότι δια-
φέρει από την Wt μόνο κατά μια μη τυχαία ποσότητα. Επίσης, η Wt΄, υπό το Q, είναι BM(0,1). 
Επομένως, από το Θεώρημα αναπαράστασης martingale θα υπάρχει μία Ft – προσαρμοσμένη 
ανέλιξη Gt, t ∈ [0,Τ] τέτοια ώστε 

],0[,
00

* TtWdGUU x

t

xt ∈′+= ∫ . 

Αν τώρα κατασκευάσουμε το αυτοχρηματοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο έτσι ώστε να έχει αρχική 
αξία V0 ίση με U0, ενώ στο χρόνο t ∈[0,Τ]  να περιέχει  

*
x

x
t S

G
σ

=Δ , 

μετοχές τότε θα έχει παρούσα αξία στο χρόνο t, 
*

000
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t
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xt

xxxt UWdGUWdS
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σ

σ , t ∈[0,Τ]. 

και επομένως tt UV = , t ∈ [0, T] (η ανέλιξη ψt καθορίζεται από την Δt και το V0 διότι το χαρτο-
φυλάκιο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο). Άρα το παράγωγο έχει την ίδια αξία με το συγκεκριμένο 
δυναμικό χαρτοφυλάκιο στο χρόνο Τ λήξης του, και επομένως το παράγωγο προϊόν θα έχει την 
ίδια no-arbitrage αξία Vt = Ut με το χαρτοφυλάκιο αυτό για κάθε t ∈[0,Τ]. Διαφορετικά υπάρχει 
μια στρατηγική αγοραπωλησιών που οδηγεί σε σίγουρο κέρδος – arbitrage: αγοράζουμε στο 
χρόνο t όποιο είναι φθηνότερο, το χαρτοφυλάκιο ή το παράγωγο και πωλούμε ανοικτά το ακρι-
βότερο κλείνοντας την ανοικτή μας θέση στο χρόνο T.  

(β) Χρησιμοποιώντας τη σχέση tWW tt Θ−′= , η τιμή St της μετοχής στο χρόνο t θα είναι  
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trWttWttWtW
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tttt eSeSeSeSS )(
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00
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1σσμσμσμσ −+′+Θ−′+Θ−′+ ==== , 

όπου η tWW tt Θ+=′  είναι ΒΜ(0,1) ως προς το μέτρο πιθανότητας Q. Επομένως, υπό το Q, η St, 
t∈[0, T] είναι μια γεωμετρική κίνηση Brown με μεταβλητότητα σ και τάση r − σ2/2.  

 

Η St, t∈[0,T] ~Q GBM(r − σ2/2, σ2) και επομένως, 

rtrt

tQ eeSE ==
+− )

2
1)

2
(( 2

2

)(
σσ

, t∈[0, T], 

δηλαδή, υπό το Q, η μέση απόδοση της μετοχής είναι ίση με την απόδοση του ομολόγου. Όπως 
αιτιολογήσαμε και στο μοντέλο διακριτού χρόνου, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει στο «πραγμα-
τικό κόσμο» διότι τότε δεν θα υπήρχε κανένα κίνητρο να επενδύσει κανείς σε μετοχές (αφού, 
αντίθετα από τις μετοχές, η επένδυση σε ομόλογα είναι χωρίς κίνδυνο). Ισότητα θα ίσχυε μόνο 
αν οι επενδυτές δεν ενδιαφέρονταν για τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν, δηλαδή ήταν «ουδέτε-
ροι» απέναντι στον κίνδυνο. Για αυτό και το μέτρο P αναφέρεται και ως μέτρο πιθανότητας 
στον «πραγματικό κόσμο» ενώ το Q αναφέρεται ως μέτρο πιθανότητας σε ένα «κόσμο ουδετέρου 
ρίσκου» (risk neutral probability measure). Το μέτρο πιθανότητας Q είναι εικονικό και χρησιμο-
ποιείται μόνο για να εκφράσουμε με απλούστερο τρόπο την τιμή ενός παραγώγου. Συνοψίζο-
ντας, μπορούμε να πούμε ότι η no-arbitrage αξία ενός παραγώγου είναι ίση με την παρούσα αξία 
του αναμενόμενου κέρδους από την χρήση του σε έναν κόσμο ουδέτερου ρίσκου. 
 Αν πάρουμε τώρα συγκεκριμένα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα μπορούμε να 
βρούμε έναν κλειστό τύπο για τη no-arbitrage αξία τους. Ξεκινάμε με ένα δικαίωμα αγοράς.  

Θεώρημα 6.1.2. (Ο τύπος των Black and Scholes) Στο μοντέλο Black-Scholes(-Merton), 
η no-arbitrage τιμή ενός δικαιώματος αγοράς (call option, ευρωπαϊκού τύπου, με ημερομηνία λή-
ξης Τ, τιμή εξάσκησης Κ) στο χρόνο t είναι ίση με  

)()(),( )( tTKeSStc tTr
tt −−Φ⋅−Φ⋅= −− σωω , 

όπου 
tT

SKtTtTr t

−

−−+−=
σ

σω )/ln(2/)()( 2

, Φ είναι η συνάρτηση κατανομής της N(0,1), σ η μεταβλητότητα 
(volatility) της τιμής της υποκείμενης μετοχής και r το επιτόκιο των ομολόγων της αγοράς. 

 Απόδειξη. Από το προηγούμενο θεώρημα και από το γεγονός ότι ένα δικαίωμα αγοράς 
έχει αξία στη λήξη του ίση με UT = (ST − K)+, θα είναι 

)|)((),( )(
tTQ

tTr
tt KSEeUStc F+

−− −== , 

όπου, υπό το μέτρο πιθανότητας Q, η St, t∈[0,T], ακολουθεί GBM(r − σ2/2, σ2). Επίσης, οι ανε-
λίξεις Wt, και St έχουν το ίδιο φυσικό φιλτράρισμα (αν γνωρίζουμε την διαδρομή της μιας ξέ-
ρουμε και την διαδρομή της άλλης), δηλαδή,  Ft = σ(Wx, x ≤ t) = σ(Sx, x ≤ t). Άρα 

),|)(()|)((),( )()( txSKSEeKSEeStc xTQ
tTr
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Η τελευταία ισότητα ισχύει διότι, ως γεωμετρική κίνηση Brown, η ανέλιξη St έχει την Μαρκοβι-
ανή ιδιότητα. Το γεγονός αυτό προκύπτει από το ότι οι τ.μ. Sx, Su/St, x ≤ t ≤ u, είναι ανεξάρτητες 
(ιδιότητα της GBM), και επομένως η τιμή της ST = (ST/St)⋅St, εξαρτάται μόνο από την St και την 
SΤ /St που είναι ανεξάρτητη της διαδρομής Sx, x ≤ t.  
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Η παραπάνω μέση τιμή υπολογίζεται επακριβώς αφού St, t∈[0,T] ~Q GBM(r − σ2/2, σ2), 
και επομένως η τ.μ. ln(ST / St) ~Q N((T − t)(r − σ2/2), (T − t)σ2). Πράγματι, αν είμαστε στο χρόνο 
t με St = s, τότε (χρησιμοποιώντας και το ότι η τ.μ. ST/St είναι ανεξάρτητη της St), 
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όπου με Z συμβολίζουμε μια τ.μ. που ακολουθεί την N(0,1). Αν τώρα θέσουμε I(α > β) = 1 αν α 
> β και 0 αν β ≤ α, θα ισχύει γενικά για οποιαδήποτε a ≠ 0, b ότι 
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(όπου Φ είναι η σ.κ. της Ν(0,1)) και άρα  

)()())(( lnln2/2

a
Kb

a
bKabbaZ KaeKeE −−+

+
+ Φ⋅−−Φ=− . 

Με βάση τον παραπάνω γενικό τύπο προκύπτει τώρα άμεσα ότι  
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που ουσιαστικά αποτελεί τη ζητούμενη σχέση.  

 Ο παραπάνω τύπος είναι γνωστός ως ο τύπος των Black and Scholes (B-S) και δόθηκε το 
1973 από τους Fisher Black και Myron Scholes. Το παραπάνω μοντέλο που αναπτύχθηκε από 
τους συγκεκριμένους ερευνητές αποτελεί την κλασική μέθοδο αποτίμησης δικαιωμάτων προαί-
ρεσης. Ένα μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζεται να υπολογιστεί η παράμετρος μ της 
St διότι δεν περιέχεται στον τελικό τύπο. 

Παρατήρηση 6.1.1. (Εύρεση της no-arbitrage αξίας ενός δικαιώματος πώλησης). Ένα 
δικαίωμα πώλησης (put option, Ευρωπαϊκού τύπου) έχει αξία στο χρόνο λήξης του ίση με (Κ − 
ST)+. Συνεπώς, από το Θεώρημα 6.1.1, η no-arbitrage τιμή του στο χρόνο t θα είναι  
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(όπου ccall(t,s) η no-arbitrage τιμή ενός call option από τον τύπο των B-S). Η τελευταία ισότητα 
προκύπτει από το ότι η ανέλιξη e−rtSt, t∈[0,T] είναι Q-martingale.  

Παρατήρηση 6.1.2. (Εύρεση της αξίας οποιουδήποτε παραγώγου Ευρωπαϊκού τύπου) 
Από την απόδειξη του Θεωρήματος 6.1.2 είναι φανερό ότι αν ένα παράγωγο χρηματοοικονομικό 
προϊόν (Ευρωπαϊκού τύπου) έχει αξία στο χρόνο λήξης του ίση με UT = g(ST) όπου g είναι κά-
ποια συνάρτηση, τότε θα έχει no-arbitrage αξία στο χρόνο t με St = s,  

)|)((),( )( sSSgEestc tTQ
tTr

g == −− ))(()|)(( )()/ln()( N
Q

tTr
t

SS
tQ

tTr esgEesSeSgEe tT ⋅=== −−−− , 

όπου η τ.μ. N = ln(ST / St)  ~Q Ν((T − t)(r − σ2/2),  (T − t)σ2). Γενικότερα, αν ένα παράγωγο χρη-
ματοοικονομικό προϊόν έχει αξία στο χρόνο λήξης του ίση με UT = g(Sx, x∈[0,T]), δηλαδή η τιμή 
του στο T εξαρτάται από όλη την διαδρομή της τιμής της μετοχής στο [0,Τ] (π.χ. βλ. τα exotic 
options σε επόμενη παράγραφο) τότε όμοια, θα έχει no-arbitrage αξία στο t,  
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όπου (υπό το μέτρο πιθανότητας Q), η St, t∈[0,T] ακολουθεί GBM(r − σ2/2, σ2). 

 Παρατήρηση 6.1.3. (Εύρεση της αξίας call option Αμερικανικού τύπου). H no-arbitrage 
τιμή ενός δικαιώματος αγοράς Ευρωπαϊκού τύπου είναι ίση με την no-arbitrage τιμή ενός δι-
καιώματος αγοράς Αμερικανικού τύπου. Αυτό συμβαίνει διότι η βέλτιστη στρατηγική που μπο-
ρεί να ακολουθήσει ο κάτοχος ενός δικαιώματος αγοράς Αμερικανικού τύπου είναι να το ασκή-
σει κατά την ημερομηνία λήξης του. Πράγματι, αν αποφασίσει να το ασκήσει σε χρόνο t < Τ, 
τότε θα έχει κέρδος St − K. Αντίθετα αν στο ίδιο χρόνο t πωλήσει ανοιχτά την υποκείμενη μετο-
χή (στην τιμή St) και κλείσει την ανοιχτή του θέση στον χρόνο T με κόστος min{K, SΤ} (είτε α-
σκεί το δικαίωμα, είτε αγοράζει την μετοχή από την αγορά) τότε θα έχει κέρδος St − min{K, ST} 
≥ St − K.  

Παρατήρηση 6.1.4. (Η αξία ενός put option Αμερικανικού τύπου). Αντίθετα με το δικαί-
ωμα αγοράς Αμερικανικού τύπου, η εξάσκηση ενός δικαιώματος πώλησης Αμερικανικού τύπου 
πριν την ημερομηνία λήξης του μπορεί να αποβεί σε όφελος. Συνεπώς το δικαίωμα πώλησης 
Αμερικανικού τύπου θα αξίζει περισσότερο από το αντίστοιχο Ευρωπαϊκού τύπου. Η αξία αυτή 
δεν είναι εύκολο να δοθεί μέσα από έναν κλειστό τύπο. Για τον προσεγγιστικό προσδιορισμό 
του συνήθως χρησιμοποιούνται κατάλληλοι αναδρομικοί τύποι (σε αυτό το εισαγωγικό σύγ-
γραμμα δεν παρουσιάζονται). 

 

6.2. Εφαρμογή του τύπου των Black-Scholes στην πράξη. 

 Στην πράξη μπορεί κανείς να υπολογίσει την τιμή ενός δικαιώματος αγοράς ή πώλησης 
στο χρόνο t από τους τύπους που δόθηκαν παραπάνω χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες παραμέ-
τρους: 

 (α) Η St είναι η τρέχουσα τιμή της υποκείμενου τίτλου, π.χ. μετοχής. Αφού βρισκόμαστε 
στο χρόνο t είναι γνωστή (π.χ. μπορεί να βρεθεί σε εφημερίδες ή καλύτερα στο διαδίκτυο). 

 (β) H τιμή εξάσκησης Κ και ο χρόνος λήξης T (σε έτη) είναι εκ των προτέρων καθορι-
σμένα και γνωστά. 
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 (γ) Το επιτόκιο r των ομολόγων της αγοράς συνήθως υπολογίζεται με βάση τις τιμές των 
εντόκων γραμματίων του Δημοσίου με χρόνο λήξης περίπου ίσο με το χρόνο λήξης του παραγώ-
γου (αν υπάρχουν δυο διαφορετικές τιμές, πώλησης και αγοράς, μπορεί να ληφθεί ο μέσος όρος 
τους).  Αν π.χ. έχουμε ένα γραμμάτιο που λήγει μετά από 3 μήνες (92 ημέρες) με τιμή 98 ευρώ, 
και ονομαστική αξία 100 ευρώ τότε, θα πρέπει (t = 92/365 ≈ 0.25), 

081.0
98

100ln
25.0
110098 25.0 ≈=⇒= re r  

Εναλλακτικά, μπορούμε να πάρουμε ως r το μέσο όρο των διατραπεζικών επιτοκίων της αγοράς.   

 (δ) Η μεταβλητότητα (volatility) σ της τιμής της μετοχής μπορεί να εκτιμηθεί με διαφό-
ρους τρόπους, μερικοί από τους οποίους είναι οι παρακάτω: 

 (i) Εκτίμηση από ιστορικά δεδομένα. Καταγράφονται οι τιμές κλεισίματος της υποκείμε-
νης μετοχής, έστω S1, S2, …, Sn, τις n τελευταίες ημέρες συναλλαγών. Το n δεν πρέπει να είναι 
ούτε πολύ μεγάλο (γιατί τότε μπορεί να μην παραμένει σταθερό το σ) ούτε πολύ μικρό (γιατί 
τότε μπορεί να έχουμε μεγάλο σφάλμα στην εκτίμηση). Συνήθως λαμβάνεται n = 30 με 180 η-
μέρες. Σύμφωνα με το μοντέλο B-S οι τ.μ. 
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είναι ανεξάρτητες και ακολουθούν την Ν(τμ,τσ2) όπου τ = 1/260 (γίνονται περίπου 260 συνε-
δριάσεις το έτος). Επομένως πολύ απλά εκτιμούμε το σ2 από την δειγματική διασπορά των X1, 
X2, …, Xn-1: 
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(ii) Εκτίμηση από σταθμισμένα ιστορικά δεδομένα. Όπως και στο (i) καταγράφονται οι τι-
μές κλεισίματος της υποκείμενης μετοχής τις n τελευταίες ημέρες συναλλαγών. Τώρα όμως δεν 
θεωρείται ότι έχουν όλες το ίδιο βάρος στην εκτίμηση του σ2 διότι αυτό μπορεί να μεταβάλλεται 
(ελαφρά) κατά τις n τελευταίες ημέρες και έτσι οι τιμές που είναι πιο πρόσφατες αντιστοιχούν 
σε σ2 που είναι πιο κοντά στο ζητούμενο (σημερινό). Τα βάρη μπορούν να εκλεγούν με διαφό-
ρους τρόπους (π.χ. γραμμικά ή εκθετικά μεταβαλλόμενα).  

 (iii) Εκτίμηση από τις τιμές των παραγώγων που διατίθενται ήδη στην αγορά – τεκμαρτή 
μεταβλητότητα (implied volatility). Κατά την ημέρα που θέλουμε να εκτιμήσουμε το σ2, θα διατί-
θενται ήδη στην αγορά παραγώγων και κάποια παράγωγα προϊόντα (π.χ. δικαιώματα αγοράς) επί 
της μετοχής της οποίας θέλουμε να εκτιμήσουμε το σ2 τα οποία θα έχουν γνωστή τιμή. Η τιμή 
αυτή συνήθως καθορίζεται με βάση παλαιότερη εκτίμηση του σ2 αλλά – πολύ σημαντικότερα – 
από την προσφορά και την ζήτηση του συγκεκριμένου δικαιώματος στην αγορά. Η τιμή επομέ-
νως διαμορφώνεται όχι μόνο με βάση τα ιστορικά δεδομένα, αλλά κυρίως από τις προσδοκίες 
των επενδυτών που αντικατοπτρίζουν πολύ μεγαλύτερη πληροφορία για την μελλοντική κίνηση 
της τιμής της μετοχής.  

 Αφού λοιπόν είναι γνωστή η τιμή ενός δικαιώματος στην αγορά, μπορούμε αντίστροφα, 
από τον τύπο των B-S να βρούμε το σ2 που αντιστοιχεί σε αυτή την τιμή. Η εκτίμηση του σ2 με 
αυτό τον τρόπο καλείται τεκμαρτή μεταβλητότητα (implied volatility). Μια δυσκολία εδώ είναι 
η αντιστροφή του τύπου των B-S η οποία μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μια επαναληπτική 
προσεγγιστική μέθοδο (π.χ. Newton – Raphson). Ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι 
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ότι διαφορετικοί τύποι παραγώγων επί της συγκεκριμένης μετοχής μπορεί να οδηγούν σε διαφο-
ρετικό implied volatility. Ένας απλός τρόπος αντιμετώπισης αυτού είναι να πάρουμε το μέσο 
όρο (απλό ή κατάλληλα σταθμισμένο) των διαφορετικών εκτιμήσεων του σ2.  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν προταθεί και άλλοι τρόποι εκτίμησης του σ2 που βασίζο-
νται και σε ιστορικά δεδομένα ή τρέχουσες τιμές παραγώγων ή και τα δύο μαζί.  

Παράδειγμα 6.2.1. Έστω ότι σήμερα (Ιανουάριος) σε μια αγορά παραγώγων γίνεται δια-
πραγμάτευση δικαιωμάτων αγοράς (Ευρωπαϊκού τύπου) επί της μετοχής ΑΑΑ (θεωρούμε πάντα 
ότι η μετοχή δεν αποδίδει μέρισμα μέχρι την λήξη του παραγώγου). Η μετοχή ΑΑΑ έχει σημερι-
νή αξία στην αγορά ίση με 10 ευρώ. Συγκεκριμένα διατίθενται δικαιώματα αγοράς με ημερομη-
νία λήξης τον Μάρτιο (T − t = 80/365), τον Μάιο (T − t = 140/365) και τον Ιούλιο (T − t = 
200/365) με strike prize Κ = 8, 9, 10, 11, 12 ευρώ το καθένα, (δηλαδή 3×5 = 15 διαφορετικά εί-
δη). Αν το επιτόκιο r της αγοράς είναι ίσο με 0.05 και η μεταβλητότητα (volatility) της μετοχής 
έχει εκτιμηθεί ότι είναι σ = 0.2. τότε σύμφωνα με τον τύπο των B-S οι no-arbitrage τιμές των 
δικαιωμάτων αυτών θα είναι σε ευρώ, (για συμβόλαια π.χ. 100 μετοχών θα πρέπει να πολλαπλα-
σιαστούν επί 100) 

 Μήνας Παράδοσης 
Strike price, Κ Μάρτιος Μάιος Ιούλιος 

8 2.088 2.162 2.240 
9 1.143 1.267 1.383 

10 0.428 0.590 0.727 
11 0.098 0.212 0.322 
12 0.0135 0.059 0.122 

 

 Παρατήρηση 6.2.1. Κλείνοντας, αξίζει να υπογραμμίζουμε κάτι που έχει ήδη υπονοηθεί 
και παραπάνω στο δ-(iii)).  Η τιμή διάθεσης ενός παραγώγου στην αγορά μπορεί να είναι διαφο-
ρετική από την no-arbitrage τιμή του που καθορίζεται από τον τύπο των B-S (έχοντας εκτιμήσει 
τα r, σ2). Αυτό μπορεί να συμβαίνει για τους κάτωθι λόγους: 

α) Για μικρές διαφορές της τιμής διάθεσης ενός δικαιώματος από την αντίστοιχη no-
arbitrage τιμή, αν και θεωρητικά μπορεί να εφαρμοστεί στρατηγική που οδηγεί σε σίγουρο κέρ-
δος (arbitrage), πρακτικά κάτι τέτοιο δεν εφικτό. Η εφαρμογή μιας τέτοιας στρατηγικής στην 
πράξη είναι ανέφικτη διότι, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, αφορά έναν εξιδανικευμένο παίκτη ο 
οποίος μπορεί να κάνει στιγμιαία συναλλαγές χωρίς κόστος. 

β) Πολλοί επενδυτές μπορεί να μην συμφωνούν με την εκτίμηση του σ ή να προσδοκούν 
αλλαγή της τιμής του στο άμεσο μέλλον.  

γ) Η no arbitrage τιμή του παραγώγου προκύπτει υποθέτοντας ότι η ανέλιξη St, t ∈ [0, Τ] 
είναι μία γεωμετρική κίνηση Brown, κάτι που τις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί προσέγγι-
ση αλλά όχι ακριβή περιγραφή της πραγματικότητας.  

Γενικά, η τιμή ενός δικαιώματος στην αγορά εξαρτάται και από ποιοτικούς παράγοντες 
(π.χ. συγχωνεύσεις, εξαγορές και νέα στρατηγικά σχέδια εταιριών, ρευστότητα της αγοράς στους 
συγκεκριμένους τίτλους, ψυχολογία της αγοράς, απόδοση της αγοράς στο σύνολό της κ.α.). Πα-
ρόλα αυτά, η no-arbitrage τιμή που δίνεται από τον τύπο των B-S αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο 
εργαλείο που δείχνει που περίπου μπορεί να κινηθεί η τιμή του παραγώγου στην αγορά.  
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6.3. Ιδιότητες της τιμής ενός δικαιώματος από τον τύπο των B-S 

 Είδαμε παραπάνω ότι ο η no-arbitrage τιμή ενός δικαιώματος αγοράς στο χρόνο t δίνεται 
από τον τύπο των Black and Scholes: 
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με N ~Q Ν((T − t)(r − σ2/2),  (T − t)σ2). Έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε πως διαμορφώνεται η 
παραπάνω τιμή ενός δικαιώματος αγοράς (ή πώλησης) όταν μεταβάλλονται οι διάφορες παράμε-
τροι του μοντέλου. 

 (α) Όταν αυξάνεται η τιμή s (= St) της μετοχής στο χρόνο t, τότε η c(t,s) αυξάνεται (ενώ 
αντίθετα η cput(t,s)  μειώνεται). Μάλιστα η παράγωγος του c(t,s) ως προς s καλείται παράμετρος 
Δέλτα και είναι ίση με  
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Όπως θα δούμε παρακάτω, η τιμή της παραμέτρου Δέλτα χρησιμοποιείται για την κατασκευή 
ενός χαρτοφυλακίου αντιστάθμισης (αντιστάθμιση Δέλτα). Η δεύτερη παράγωγος της τιμής του 
δικαιώματος αγοράς ως προς s καλείται παράμετρος Γάμμα και είναι ίση με 
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Όπως φαίνεται είναι θετική και επομένως η c(t, s) είναι κυρτή ως προς s.  

 (β) Όταν αυξάνεται η τιμή εξάσκησης Κ του δικαιώματος, τότε η c(t, s) μειώνεται ενώ 
αντίθετα η cput(t, s)  αυξάνεται. 

 (γ) Όταν αυξάνεται ο χρόνος t, τότε η c(t, s) μειώνεται. Μάλιστα η παράγωγος της τιμής 
του δικαιώματος αγοράς ως προς t υπολογίζεται εύκολα ότι είναι ίση με 

)(
2

)(),( )( ωφσσω
tT

stTrKestc
t

Theta tTr

−
−−−Φ−=

∂
∂

= −− ,     φ = Φ΄. 

Η ποσότητα αυτή καλείται παράμετρος Θήτα και όπως φαίνεται είναι πάντοτε αρνητική.  

 (δ) Όταν αυξάνεται το επιτόκιο r, τότε η c(t, s) αυξάνεται. Η παράγωγος της τιμής του 
δικαιώματος αγοράς ως προς r καλείται  

)()(),( )( tTetTKstc
r

Rho tTr −−Φ−=
∂
∂

= −− σω , 

και αποτελεί ένα μέτρο ευαισθησίας της τιμής του δικαιώματος ως προς ενδεχόμενες αλλαγές 
του επιτοκίου της αγοράς.  

 (ε) Όταν αυξάνεται το volatility σ, τότε η c(t, s)  αυξάνεται. Η παράγωγος της τιμής του 
δικαιώματος αγοράς ως προς σ καλείται  
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= tTsstcVega  

και αποτελεί ένα μέτρο ευαισθησίας της τιμής του δικαιώματος ως προς ενδεχόμενες αλλαγές 
του σ.  

Οι παράμετροι Delta, Gamma, Theta, Rho, Vega που εκφράζουν την ευαισθησία της τι-
μής ενός δικαιώματος ως προς τις ποσότητες από τις οποίες αυτή εξαρτάται, είναι γνωστές στη 
διεθνή βιβλιογραφία ως «the Greeks». Φυσικά, ορίζονται όχι μόνο για τα δικαιώματα αγοράς 
αλλά γενικότερα για οποιοδήποτε παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν. 

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται το γράφημα του c(t,s) για r = 0.05, σ = 0.20, Κ = 100. Συ-
γκεκριμένα απεικονίζεται το γράφημα της τιμής c(t,s) για  s = St από 80 έως 110 και για t = t0, t1, 
…, t6 = T (επτά «καμπύλες», μία για κάθε t).  

 

90 95 100 105 110 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

s = St  

c(t, s)  t0 = 0 
 t1 = 15/365 
 t2 = 30/365 
 t3 = 45/365 
 t4 = 60/365 
 t5 = 75/365  
 t6 = 90/365 = T 

 t0 = 0 

  . . . 

 t6 = T 

 
Παρατηρούμε ότι όσο το t πλησιάζει προς το T η τιμή c(t, s) του δικαιώματος αγοράς μειώνεται 
και πλησιάζει την τελική τιμή στον χρόνο λήξης: (ST – K)+. Επίσης παρατηρούμε ότι το c(t, s)  
αυξάνεται όσο αυξάνεται η τιμή της υποκείμενης μετοχής. Για τιμές της μετοχής in-the-money 
(St > K) το δικαίωμα αγοράς είναι «ακριβότερο», ενώ αντίθετα όταν είναι out-of-the-money (St < 
K) τότε το δικαίωμα αγοράς είναι «φθηνότερο». 
 

6.4. Στρατηγική εξασφάλισης Δέλτα (Delta Hedging) 

 Παραπάνω βρήκαμε την no-arbitrage τιμή ενός παραγώγου κατασκευάζοντας ένα αυτο-
χρηματοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο εξασφάλισης που, στο χρόνο t, αποτελείται από Δt μετοχές 
και ψt ομόλογα. Αν το ψt είναι θετικό έχουμε δανείσει (επενδύσει σε ομόλογα), αν είναι αρνητι-
κό έχουμε δανειστεί (εκδώσει ομόλογα) το ποσό αυτό με επιτόκιο r (στο χρόνο t τα ψt  ομόλογα 
έχουν αξία ψt⋅ert). Το χαρτοφυλάκιο αυτό έχει κάθε χρονική στιγμή t την ίδια αξία (Vt) με το εξε-
ταζόμενο παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν, δηλαδή, 

ttt
rt

tt SeVStc Δ+== ψ),( , 

όπου St η τιμή μετοχής στο χρόνο t. Χρησιμοποιώντας το Θεώρημα αναπαράστασης martingale 
αποδείχθηκε ότι μπορεί πράγματι να κατασκευασθεί ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο χωρίς όμως να 
καθορίζουμε επακριβώς τη (δυναμική) σύνθεσή του (δηλαδή τα Δt, ψt για κάθε t). Μπορεί όμως 
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να αποδειχθεί ότι η σύνθεση αυτού του χαρτοφυλακίου την χρονική στιγμή t θα πρέπει να περιέ-
χει  

)
ln)()(

(),(
2

2
1

tT
tTtTr

Stc
s

tS
K

tt −

−−+−
Φ=

∂
∂

=Δ
σ
σ

, 

μετοχές, δηλαδή το Δt θα πρέπει να είναι ίσο με την παράμετρο Delta την χρονική στιγμή t 
(προφανώς η τιμή της θα είναι γνωστή στο χρόνο t, δηλ. είναι Ft – μετρήσιμη). Η τιμή του ψt  
προκύπτει εύκολα από τον τύπο ttt

rt
t SeStc Δ+= ψ),( .  

Το παραπάνω γεγονός συνάδει και με το αντίστοιχο αποτέλεσμα που αποδείξαμε στο δι-
ωνυμικό μοντέλο n περιόδων. Συγκεκριμένα είχαμε βρει ότι στο χρόνο tkh, το χαρτοφυλάκιο ε-
ξασφάλισης θα πρέπει να αποτελείται από (βλ. Παρατήρηση 4.2.1.) 

h
kh

h
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h
khhk

h
khhk

kh eSeS
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και αν πάρουμε t = kh, h → 0, 
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μετοχές, όπου vt(s) είναι η αξία του παραγώγου όταν βρισκόμαστε στον χρόνο t και είναι γνωστό 
ότι St = s.  

 Επίσης το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει και διαισθητικά αναλογιζόμενοι το εξής. 
Έστω ότι έχουμε στην κατοχή μας ένα δικαίωμα αγοράς (long call) στο χρόνο t, και έστω ότι 
μετά από μικρό χρονικό διάστημα δt, η τιμή της υποκείμενης μετοχής αυξάνεται (μειώνεται) κα-
τά δs, με συνέπεια να αυξηθεί (μειωθεί) και η τιμή του δικαιώματος κατά δc. Επομένως, μετά 
από χρόνο δt θα έχουμε κέρδος (ζημία) δc. Επειδή ισχύει ότι 

s
cStc

s tt δ
δ

≈
∂
∂

=Δ ),( , 

το κέρδος (ζημία) που θα έχουμε είναι περίπου ίση με δc ≈ Δt⋅δs. Επομένως αν στο χρόνο t από 
το χαρτοφυλάκιο μας είχαν πωληθεί Δt το πλήθος μετοχές, τότε θα είχαμε αντισταθμίσει πλήρως 
το κέρδος (ζημία) που θα είχαμε από το δικαίωμα (long position στο call απαιτεί short position 
στην μετοχή). Αντίθετα αν είχαμε λάβει μία θέση short call τότε θα έπρεπε στο χρόνο t να είχαμε 
στην κατοχή μας Δt το πλήθος μετοχές (short position στο call απαιτεί long position στην μετο-
χή). 

 Επομένως, αν ένας επενδυτής έχει λάβει κάποια θέση (long ή short) σχετικά με ένα δι-
καίωμα αγοράς ή πώλησης, τότε μπορεί να αντισταθμίσει αυτή του τη θέση κατασκευάζοντας 
ένα χαρτοφυλάκιο εξασφάλισης. Όπως είδαμε παραπάνω, το χαρτοφυλάκιο αυτό είναι δυναμικό, 
δηλαδή θα πρέπει η σύνθεση του να αναπροσαρμόζεται κάθε χρονική στιγμή ώστε να είναι ίση 
με (Δt, ψt) στο χρόνο t∈[0,T]. Στην πράξη αυτό δεν είναι εφικτό, αλλά μπορεί η αναπροσαρμογή 
να γίνεται κατά (όσο το δυνατόν μικρότερα) τακτά χρονικά διαστήματα οδηγώντας σε προσεγγι-
στικό χαρτοφυλάκιο εξασφάλισης.  

Αλλά ας δούμε πως μπορούμε στην πράξη να κατασκευάσουμε ένα προσεγγιστικό χαρ-
τοφυλάκιο εξασφάλισης για ένα short call. Χωρίζουμε το [0,T] σε n χρονικά διαστήματα μήκους 
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h = T/n και αναπροσαρμόζουμε το χαρτοφυλάκιο έτσι ώστε στο χρόνο ih να αποτελείται από ψih 
ομόλογα και Δih μετοχές. Όπως αναφέραμε θα πρέπει Δih = Delta που δίνεται από τον παραπάνω 
τύπο. Αφού πρόκειται για αυτοχρηματοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο θα πρέπει επίσης να ισχύει ότι 
ψiherih + ΔihSih = ψ(i-1)herih + Δ(i-1)hSih (προκύπτει από τη γνωστή σχέση iiii SxSx ′⋅=′⋅ −1  που είδαμε 
σε μοντέλα διακριτού χρόνου), και άρα το ψih μπορεί να βρεθεί από την αναδρομική σχέση, 

ihhiih
rih

hiih Se )( )1()1( −
−

− Δ−Δ−=ψψ ,    i = 1, 2, …, n, 

με αρχική τιμή ψ0 = c(0,S0) – Δ0S0, επειδή θα πρέπει να ισχύει ότι V0 = ψ0e0+Δ0S0 = c(0,S0). Τα 
ψih είναι αρνητικά και επομένως πρόκειται για δανεισμό του ποσού (έκδοση ομολόγων). Από 
όσα έχουμε αποδείξει παραπάνω, το χαρτοφυλάκιο αυτό θα πρέπει να έχει τελική τιμή (περίπου) 
ίση με την αξία ενός call option. 

+−=Δ+= )( KSSeV Tnhnhnh
rT

nh ψ . 

 Στην πράξη ίσως είναι βολικότερο να εργαστούμε λίγο διαφορετικά :  

- Στο χρόνο t = 0 αγοράζουμε Δ0 μετοχές δανειζόμενοι ποσό ξ0 = − Δ0S0 (με επιτόκιο r).  

- Στο χρόνο t = h αγοράζουμε (ή πωλούμε αν είναι αρνητικό) Δh – Δ0 μετοχές (ώστε να καταλή-
ξουμε με Δh). Έχουμε τώρα δανεισθεί ποσό ξh = ξ0 erh – (Δh – Δ0)Sh. 

- Στο χρόνο t = 2h αγοράζουμε (ή πωλούμε αν είναι αρνητικό) Δ2h – Δh μετοχές (ώστε να κατα-
λήξουμε με Δ2h). Έχουμε τώρα δανεισθεί ποσό ξ2h = ξh erh – (Δ2h – Δh)S2h.  

κ.ο.κ. … 

- Στο χρόνο t = nh = T αγοράζουμε (ή πωλούμε αν είναι αρνητικό) Δnh – Δ(n-1)h μετοχές (ώστε να 
καταλήξουμε με Δnh). Έχουμε τώρα δανεισθεί ποσό ξnh = ξ(n-1)h erh – (Δnh – Δ(n-1)h)Snh.  

 Είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι ψih = c(0,S0) + e-rihξih, i = 0, 1, …,n,  και επομένως η 
τελική αξία του χαρτοφυλακίου μας θα είναι 

+−+−=Δ+−=Δ+= )(),0()),0(( 00 KSeScSeScSV T
rT

TT
rT

TTTTT ψξ . 

 Συγκεκριμένα, με τη στρατηγική αυτή στο χρόνο T,  

• Aν ST > K, θα έχουμε 1 μετοχή και θα χρωστάμε ποσό  KeSc rT −− ),0( 0  (περίπου). 
• Aν ST ≤ K, θα έχουμε 0 μετοχές και θα χρωστάμε ποσό  rTeSc ),0( 0−  (περίπου). 

Άρα με τη στρατηγική αυτή είναι σαν να έχουμε λάβει μια long call θέση καταβάλλοντας ποσό 
c(0,S0) στο χρόνο 0 (και επομένως c(0,S0)erT στο χρόνο Τ) με απόδοση (ST – K)+ στο χρόνο Τ. Αν 
έχουμε επομένως λάβει μία short call θέση τότε με την παραπάνω στρατηγική (σχεδόν) αντι-
σταθμίζουμε οποιοδήποτε ζημιά ή κέρδος. Η αντιστάθμιση βελτιώνεται όταν αυξάνουμε το πλή-
θος n των αναπροσαρμογών του χαρτοφυλακίου. Είναι προφανές ότι μπορεί κανείς να ακολου-
θήσει ανάλογη στρατηγική χωρίζοντας το [0,Τ] σε ανισομερή χρονικά τμήματα. 

Η παραπάνω στρατηγική καλείται αντιστάθμιση Δέλτα (Delta hedging). Μία υψηλή τιμή 
του Γάμμα (που είναι η παράγωγος του Δέλτα ως προς την τιμή της μετοχής) υποδηλώνει ότι το 
Δέλτα είναι αρκετά ευαίσθητο στις αλλαγές της τιμής της μετοχής και ότι πρέπει να αναπροσαρ-
μόζεται πιο συχνά το (προσεγγιστικό) χαρτοφυλάκιο εξασφάλισης. Φυσικά όλα τα παραπάνω 
ισχύουν θεωρητικά, διότι στην πράξη υπάρχουν κόστη συναλλαγών που αυξάνουν το κόστος 
κατασκευής του χαρτοφυλακίου εξασφάλισης ενώ επίσης μπορεί το volatility να μην παραμένει 
σταθερό.  
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Μία προσομοίωση Delta hedging για ένα call option με r = 0.05, σ = 0.1, Κ = 100, S0 = 
100, T = 90 ημέρες (=90/365) δίνεται στους παρακάτω πίνακες (η τιμή του μ δεν επηρεάζει την 
στρατηγική). Αναπροσαρμόζουμε το χαρτοφυλάκιο κάθε 10 ημέρες (h = 10/365, n = 9).  
 
 
 
i 

Χρόνος 
 
 

 t = i⋅h  

Τιμή 
Μετοχής 

 
St 

Πλήθος 
Μετοχών 
χαρτοφ. 
Δt = Deltat 

Μετοχές που 
πρέπει να 

αγορ. ή πωλ. 
Δt  − Δt-h 

Κόστος 
αγορ. ή πωλ. 
μετοχών 

− (Δt  − Δt-h)⋅St 

Αθροιστικό Κόστος 
(Δανεισμός με επιτόκιο r) 

 
ξt = ξt-h eh – (Δt – Δt-h)St 

0 0/365 100.000 0.607616 0.607616 -60.7616 -60.7616  
1 10/365 100.660 0.654718 0.0471023 -4.74134 -65.5862 = -60.7616⋅erh – 4.74134 
2 20/365 101.985 0.754831 0.100113 -10.21 -75.8861 = -65.5862⋅erh – 10.21 
3 30/365 099.088 0.498892 -0.255939 25.3607 -50.6295 = -75.8861⋅erh + 25.3607 
4 40/365 100.199 0.601524 0.102631 -10.2836 -60.9825 = -50.6295⋅erh – 10.2836 
5 50/365 101.294 0.71577 0.114247 -11.5724 -72.6385 = -60.9825⋅erh – 11.5724 
6 60/365 099.718 0.52365 -0.19212 19.1579 -53.5802 = -72.6385⋅erh + 19.1579 
7 70/365 101.205 0.739036 0.215385 -21.798 -75.4517 = -53.5802⋅erh – 21.798 
8 80/365 103.181 0.976318 0.237282 -24.4831 -100.038 = -75.4517⋅erh – 24.4831 
9 90/365 102.232 1. 0.023682 -2.42106 -102.596 = -100.038⋅erh – 2.42106 
(Έχουμε θεωρήσει ότι το option είναι επί μιας μετοχής. Στην πράξη μπορεί να έχουμε options π.χ. επί 100 ή 1000 μετοχών, οπό-
τε οι παραπάνω δεκαδικοί αριθμοί του Δt θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν επί 100 ή 1000 κ.ο.κ.)  

Όπως φαίνεται παραπάνω, στο χρόνο T θα κατέχουμε 1 μετοχή ενώ θα οφείλουμε ποσό 102.596. 
Επομένως στο χρόνο Τ θα έχουμε κέρδος ST – K – 2.596. Εάν είχαμε λάβει long call θέση θα εί-
χαμε καταβάλει ποσό c(0,S0) =  2.64167 στο χρόνο 0, ενώ στο χρόνο T θα εξασκούσαμε το δι-
καίωμα (αφού τελικά είναι in-the-money) και θα είχαμε συνολικό κέρδος (στο χρόνο T) ίσο με 
ST – K – 2.67444 (2.67444 ≈ 2.64167⋅erT). Παρατηρούμε ότι το χαρτοφυλάκιο έχει σχεδόν την 
ίδια τελική αξία με το δικαίωμα αγοράς. Εάν είχαμε λάβει short call θέση και ταυτόχρονα κατα-
σκευάζαμε το χαρτοφυλάκιο εξασφάλισης θα είχαμε σχεδόν μηδενικό τελικό κέρδος (σχεδόν 
πλήρης αντιστάθμιση). Προφανώς, εάν είχαμε πάρει μικρότερο h (π.χ. 1 ημέρα) θα είχαμε ακρι-
βέστερη αντιστάθμιση.  

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ακόμη μία προσομοίωση Delta hedging με τις ίδιες τιμές 
των παραμέτρων, αυτή τη φορά όμως η τιμή της μετοχής «τερματίζει» κάτω από το K.   
 
 
 
i 

Χρόνος 
 
 

 t = i⋅h  

Τιμή 
Μετοχής 

 
St 

Πλήθος 
Μετοχών 
χαρτοφ. 
Δt = Deltat 

Μετοχές που 
πρέπει να 

αγορ. ή πωλ. 
Δt  − Δt-h 

Κόστος 
αγορ. ή πωλ. 
μετοχών 

− (Δt  − Δt-h)⋅St 

Αθροιστικό Κόστος 
(Δανεισμός με επιτόκιο r) 

 
ξt = ξt-h eh – (Δt – Δt-h)St 

0 0/365 100 0.607616 0.607616 -60.7616 -60.7616  
1 10/365 97.9003 0.422393 -0.185223 18.1333 -42.7115 = -60.7616⋅erh + 18.1333 
2 20/365 95.195 0.18846 -0.233933 22.2692 -20.5008 = -42.7115⋅erh + 22.2692 
3 30/365 94.6433 0.128205 -0.0602549 5.70272 -14.8262 = -20.5008⋅erh + 5.70272 
4 40/365 96.152 0.19582 0.0676145 -6.50127 -21.3478 = -14.8262⋅erh – 6.50127 
5 50/365 97.585 0.288966 0.093146 -9.08965 -30.4667 = -21.3478⋅erh – 9.08965 
6 60/365 99.1964 0.450755 0.16179 -16.0489 -46.5574 = -30.4667⋅erh – 16.0489 
7 70/365 101.528 0.781264 0.330508 -33.5558 -80.1770 = -46.5574⋅erh – 33.5558 
8 80/365 99.2565 0.35948 -0.421784 41.8648 -38.4221 = -80.1770⋅erh + 41.8648 
9 90/365 99.4853 0 -0.35948 35.763 -2.71182 = -38.4221⋅erh + 35.763 

Τώρα, στο χρόνο T θα κατέχουμε 0 μετοχές ενώ θα οφείλουμε ποσό 2.71182. Επομένως στο 
χρόνο Τ θα έχουμε κέρδος (ζημία αφού είναι < 0) –2.71182. Εάν είχαμε λάβει long call θέση θα 
είχαμε καταβάλει ποσό c(0,S0) = 2.64167 (στο χρόνο 0), ενώ στο χρόνο T θα δεν εξασκούσαμε 
το δικαίωμα και θα είχαμε συνολικό κέρδος (στο χρόνο T) ίσο με –2.67444 ≈ –2.64167⋅erT.  
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Παρατηρούμε ότι και σε αυτή την περίπτωση είχαμε μια ικανοποιητική αντιστάθμιση μιας short 
call θέσης.  

Παρατήρηση 6.4.1. Τα παραπάνω ισχύουν για τίτλους με συμπεριφορά παρόμοια με αυ-
τήν που προϋποθέτει το μοντέλο (κυρίως ισχύουν για μετοχές χωρίς μέρισμα ή δείκτες μετο-
χών). Εάν ένα δικαίωμα είναι επί ενός τίτλου με διαφορετική συμπεριφορά (π.χ. μετοχές με μέ-
ρισμα, συνάλλαγμα, ομόλογα κ.α.) θα πρέπει να υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση (κατάλληλη 
τροποποίηση της παραπάνω διαδικασίας). 

 

6.5. Διάφορες παραλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης (exotic options) 
Εκτός από τα συνήθη δικαιώματα προαίρεσης που περιγράφηκαν παραπάνω (τα οποία 

μερικές φορές καλούνται και vanilla options), τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να προσελκύ-
ουν το ενδιαφέρον των επενδυτών δικαιώματα προαίρεσης με διαφορετικούς όρους τα οποία εί-
ναι γνωστά ως exotic options. Κυριότερα exotic options είναι: 

1. Barrier options. Αυτά τα δικαιώματα θεωρούνται ισχύοντα ή μη ισχύοντα («alive» ή 
«killed») ανάλογα με το αν η τιμή του υποκείμενου τίτλου (π.χ. μετοχή) από τον χρόνο αγοράς 0 
μέχρι τον χρόνο T εξάσκησης του δικαιώματος περάσει ή όχι ένα δεδομένο φράγμα (barrier). 
Υπάρχουν 4 υποκατηγορίες: 
• down-and-in: θεωρούνται alive και μπορούν να εξασκηθούν μόνο όταν η τιμή της μετοχής 
περάσει κάτω από ένα προκαθορισμένο φράγμα u (u < S0) μέχρι το χρόνο εξάσκησης Τ. 

• down-and-out: θεωρούνται dead και δεν μπορούν να εξασκηθούν όταν η τιμή της μετοχής 
περάσει κάτω από ένα προκαθορισμένο φράγμα u (u < S0) μέχρι το χρόνο εξάσκησης Τ. 

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

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

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

2. Asian options. Η αξία αυτών των δικαιωμάτων εξαρτάται από την πορεία της τιμής 
της μετοχής μέχρι τον χρόνο εξάσκησής τους (από την τυχαία διαδρομή της ανέλιξης St, 
t∈[0,T]). Μία περίπτωση είναι η εξής: η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος K (strike prize) δεν 
είναι προκαθορισμένη, αλλά είναι ίση με τη μέση τιμή που είχε η μετοχή από το χρόνο αγοράς 
του δικαιώματος μέχρι τον χρόνο εξάσκησης t (π.χ. μετρούμενη κατά το τέλος των συνεδριάσε-
ων κάθε ημέρα).  

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

Αν θεωρήσουμε το μοντέλο των B-S, η no-arbitrage τιμή Ut (στο χρόνο t) των παραπάνω 
δικαιωμάτων δίνεται και πάλι από τον γενικό τύπο  

)|()(
tTQ

tTr
t UEeU F−−=     t∈[0,T], 



Boutsikas M.V. (2005-7), Σημειώσεις μαθήματος «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» 
Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
 

102

όπου, υπό το μέτρο πιθανότητας Q, η τιμή της μετοχής St, t∈[0,T] είναι μία GBM(r − σ2/2, σ2). 
Π.χ. ένα Lookback options έχει τελική αξία 

+∈−= ]}),0[,inf{( TxSSU xTT   

και επομένως θα έχει no-arbitrage τιμή στο χρόνο 0,  

),(~),]}),0[,inf{(( 22
2
1

0 σσ−∈−= +
− rGBMSTxSSEeU QtxTQ

rT . 

Αντίστοιχα, ένα Asian option έχει τελική αξία 

+
=
∑−= )1(

1
/

n

i
niTTT S

n
SU , 

ενώ υπάρχουν και άλλες παραλλαγές Asian option με τελική αξία 

+
=

−= ∑ )1(
1

/ KS
n

U
n

i
niTT ,     +∫−= )1(

0

T

tTT dtS
T

SU ,      +−= ∫ )1(
0

KdtS
T

U
T

tT . 

Επίσης, ένα down-and-in Barrier option θα έχει τελική αξία 

)]},0[,(inf{)( uTxSIKSU xTT <∈−= + , 

κ.ο.κ.  

Σε μερικές από τις παραπάνω περιπτώσεις μπορεί να βρεθεί αναλυτικός τύπος για την τι-
μή τους (π.χ. Lookback, Barrier) αν και αρκετά πιο σύνθετος από αυτόν που αντιστοιχεί στα call 
options, ενώ σε άλλες δεν έχει βρεθεί (μέχρι τώρα) αναλυτικός τύπος και η τιμή τους μπορεί να 
βρεθεί μόνο προσεγγιστικά (π.χ. στις διάφορες παραλλαγές των Asian options).  
 

6.6. Γενίκευση του μοντέλου των Black – Scholes θεωρώντας στοχαστική μεταβλητότητα 
(volatility), τάση (drift) και επιτόκιο 

Σε αυτή την παράγραφο θα γενικεύσουμε το μοντέλο των Black – Scholes (– Merton) θεω-
ρώντας ότι το volatility σ, το drift μ, και το επιτόκιο r δεν είναι σταθερά στο [0,T] αλλά μετα-
βάλλονται με τυχαίο (ή μη) τρόπο, δηλαδή είναι στοχαστικές ανελίξεις σt, μt, rt αντίστοιχα. Για 
να είναι εφικτή η αναλυτική αντιμετώπιση του προβλήματος θα θεωρήσουμε επιπλέον ότι οι σt, 
μt, rt είναι Ft – μετρήσιμες, όπου Ft, t∈[0, T]  είναι το φυσικό φιλτράρισμα της κίνησης Brown 
Wt, t∈[0, T].  Με άλλα λόγια θα υποθέσουμε ότι αν γνωρίζουμε την διαδρομή της Wx, x∈[0, t] 
μέχρι κάποιο t, τότε γνωρίζουμε και τις διαδρομές και των σx, μx, rx στο ίδιο διάστημα (οι σt, μt, rt 
«οδηγούνται» από την Wt). 

Έστω λοιπόν μια χρηματοοικονομική αγορά εξεταζόμενη στο χρονικό διάστημα [0, T] για 
κάποιο δεδομένο Τ. Θα εργαστούμε και πάλι σε έναν χώρο (Ω, F, P). Υποθέτουμε ότι στο χώρο 
αυτό έχουμε μια τυπική κίνηση Brown Wt, t∈[0, T] με φυσικό φιλτράρισμα Ft = σ(Wx, x ≤ t), 
t∈[0, T]. Όπως και στο μοντέλο Black – Scholes, θεωρούμε ότι στην αγορά αυτή διατίθενται οι 
παρακάτω τίτλοι : 

Ο τίτλος 1 (riskless asset). Ένα ομόλογο επί μιας χρηματικής μονάδας (στο χρόνο 0). Ό-
πως προαναφέραμε θα θεωρήσουμε ότι το επιτόκιο είναι μια στοχαστική ανέλιξη rt, t∈[0, T], 
προσαρμοσμένη στην Ft. Σε αυτή την περίπτωση είναι εύκολο να επαληθεύσουμε (βλ. Παρά-
γραφο 2.1.3.) ότι η επένδυση μιας χρηματικής μονάδας στο χρόνο 0 αποδίδει μετά από χρόνο t, 
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ποσό )exp( 0 dxrx
t∫ . Επομένως, η παρούσα (προεξοφλημένη) αξία μιας χρηματικής μονάδας στο 

χρόνο t θα είναι  
∫=

−
−

t
x dxr

t eD 01  (discount process) 
Από τον τύπο του Itô, για dxrY x

t
t 0∫= , f (y) = e−y, ισχύει ότι dtrDdYeYdfdD ttt

Y
tt

t 11 )( −−− −=−== . 

 
 Ο τίτλος 2 (risky asset). Μια μετοχή (π.χ. ΑΑΑ) η οποία στο χρόνο t έχει αξία St. Στο μο-

ντέλο B-S θεωρήσαμε ότι η στοχαστική ανέλιξη St, t∈[0,T] είναι μία γεωμετρική κίνηση Brown 
(με αρχική τιμή S0), δηλαδή tW

t
teSS μσ += 0  και επομένως ικανοποιεί την στοχαστική διαφορική 

εξίσωση  
dtSdWSSd tttt )( 2

2
1σμσ ++= , 

με σταθερά μ, σ. Τώρα θα θεωρήσουμε ότι η St ικανοποιεί την στοχαστική διαφορική εξίσωση 

dtSdWSSd ttttttt )( 2
2
1σμσ ++= , 

όπου μt, σt, t∈[0,T] είναι στοχαστικές ανελίξεις προσαρμοσμένες στην Ft. Η St είναι μία ανέλιξη 
Itô και είναι εύκολο να δούμε τώρα ότι 

∫∫=
+

t
x

t
xx dxdW

t eSS 00
0

μσ
. 

Πράγματι, αν πάρουμε την ανέλιξη Itô, Υt = dxdW x
t

xx
t μσ 00 ∫+∫  τότε tY

t eSS 0= . Αν f(t, x) = ex 
τότε ο τύπος του Itô 

dtHYtfdtYtfdYYtfYtdf tttttt
2)2,0(

2
1)0,1()1,0( ),(),(),(),( ++=  

δίνει dtedtdWedtedYede t
Y

ttt
Y

t
Y

t
YY ttttt 2

2
12

2
1 )( σμσσ ++=+=  και άρα 

dtSdtdWSdS ttttttt
2

2
1)( σμσ ++= . 

 
Ο τίτλος 3 (derivative). Ένα απλό παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν Ευρωπαϊκού τύ-

που με χρόνο λήξης Τ (επί της μετοχής ΑΑΑ). Ως ένα τέτοιο παράγωγο θεωρείται μία τ.μ. UT 
που είναι FΤ – μετρήσιμη (η τ.μ. UT εκφράζει την αξία του παραγώγου στο χρόνο Τ).  
 Το πρόβλημα που καλούμαστε και πάλι να αντιμετωπίσουμε είναι η εύρεση της αξίας 
του παραγώγου σε χρόνο t ∈ [0, T].  Θα ακολουθήσουμε τα ίδια βήματα που κάναμε στο μοντέ-
λο B-S μόνο που τώρα θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις γιατί τα σ, μ, r δεν είναι 
σταθερά. Θα κατασκευάσουμε και πάλι ένα αυτοχρηματοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο με τελική 
αξία ίση με την αξία του παραγώγου UT στο χρόνο εξάσκησης Τ. Έστω λοιπόν ένα αυτοχρημα-
τοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο που στο χρόνο t αποτελείται από ψt ομόλογα και Δt μετοχές, δηλαδή 
xt = (ψt, Δt). Η αξία του στο χρόνο t θα είναι  

ttttt SDV Δ+= ψ , 
και επειδή το χαρτοφυλάκιο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο θα ισχύει επίσης (όμοια με το μοντέ-
λο B-S) ότι  

tttttt dSdtrDdV Δ+= ψ . 

 Συμβολίζουμε και πάλι με Vt
* = Dt

-1Vt και με St
* = Dt

-1St την παρούσα (προεξοφλημένη) 
αξία του χαρτοφυλακίου και της υποκείμενης μετοχής στο χρόνο t αντίστοιχα. Το επόμενο λήμ-
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μα αποτελεί γενίκευση του αντίστοιχου λήμματος που αποδείχθηκε για το μοντέλο B-S και απο-
δεικνύεται παρόμοια (η απόδειξη αφήνεται ως άσκηση). 

Λήμμα 6.6.1. Η προεξοφλημένη αξία του χαρτοφυλακίου στο χρόνο t δίνεται από τη σχέση 

∫ ′Δ+=
t

xxxxt WdSVV
0

*
0

* σ , 

όπου ∫ Θ+=′
t

xtt dxWW
0

,  με  
x

xxx
x

r
σ

σμ 2
2
1+−

=Θ . 

Το βασικό θεώρημα της παραγράφου είναι το επόμενο το οποίο ουσιαστικά γενικεύει το 
αντίστοιχο θεώρημα που αποδείχθηκε στο μοντέλο B-S. Η απόδειξη παρότι είναι παρόμοια, πε-
ριλαμβάνεται παρακάτω διότι παρουσιάζει κάποιες επιπλέον τεχνικές δυσκολίες. 

 Θεώρημα 6.6.1. (risk neutral pricing formula) Στο γενικευμένο μοντέλο Black-Scholes: 
Αν ένα απλό παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν (Ευρωπαϊκού τύπου) με χρόνο λήξης T έχει 
τελική αξία UT τότε στο χρόνο t θα έχει no-arbitrage αξία 

)|( tT
dxr

Qt UeEU
T

t x
F∫= −     t∈[0,T], 

όπου το μέτρο Q: =)(ΑQ )( ATP IZE ⋅ , A∈F, )exp( 2
02

1
0 dxdWZ x

t
xx

t
t Θ∫−Θ∫−= , 

x

xxx r
x σ

σμ 2
2
1+−=Θ . 

Απόδειξη. Από το Θεώρημα Girsanov, η ανέλιξη Itô 

∫ Θ+=′
t

xtt dxWW
0

,  όπου  
x

xxx r
x σ

σμ 2
2
1+−=Θ , 

είναι κίνηση Brown (ΒΜ(0,1)) ως προς το Q που περιγράφεται παραπάνω. Επομένως η  

∫ ′Δ+=
t

xxxxt WdSVV
0

*
0

* σ ,  t ∈ [0,T], 

θα είναι Q - martingale και άρα )|( **
tTQt VEV F= , από όπου προκύπτει ότι 

)|()|( 00
tT

dxr
QtT

dxr
Q

dxr

t VeEVeEeV
T

t x
T

x

t
x

FF ∫=∫∫= −− ,     t∈[0,T]. 

Η τελευταία ισότητα ισχύει διότι η τ.μ. )exp( 0 dxrx
t∫  είναι tF  - μετρήσιμη.  

Ορίζουμε την ανέλιξη )|( tT
dxr

Qt UeEU
T

t x
F∫= − , t ∈ [0, T]. Θα κατασκευάσουμε ένα αυ-

τοχρηματοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο με αξία tV  στο χρόνο t, έτσι ώστε tt UV = , t ∈ [0, T].  
Μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι η ανέλιξη ttt UDU 1* −= , t∈[0,T]  είναι Q-

martingale ως προς την ιστορία Ft, t ∈[0,Τ]. Από το γεγονός αυτό προκύπτει ότι και η ανέλιξη 
ttt ZUM *=  είναι P-martingale. Πράγματι, από τη σχέση )|()|( stPsQs ZYEYEZ FF ⋅=  (που ισχύ-

ει για κάθε Ft – μετρήσιμη τ.μ. Υ , βλ. Παράγραφο 5.8), θα είναι 
*** )|()|( ssstQssttP UZUEZZUE == FF ,   s < t. 

H ανέλιξη ttt ZUM *= , t ∈ [0,Τ] είναι P - martingale ως προς την ιστορία Ft, t ∈[0,Τ], 
που παράγεται από την Wt, t ∈[0,Τ], και επομένως, από το Θεώρημα αναπαράστασης martingale 
υπάρχει μία Ft – προσαρμοσμένη ανέλιξη Gt, t ∈ [0,Τ] τέτοια ώστε 
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],0[,
00 TtdWGMM x

t

xt ∈+= ∫ , 

και άρα ttt dWGdM = . Στη συνέχεια παρατηρούμε ότι ttt ZMU /* =  και επομένως 

t
t

t
tt

tt
tt Z

ddM
Z

dMdM
ZZ

MddU 111)1(* ++== . 

Από το λήμμα του Itô αποδεικνύεται τώρα εύκολα ότι d(1/Zt) = dtdW
t

t

t

t
ZtZ

2ΘΘ +  και άρα 

( ) ttt
t

tt

t

t
tt

t

tt

t

t
t WdGWd

Z
M

Z
GdtdW

Z
M
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Δηλαδή, η *
tU  έχει την αναπαράσταση, 

∫ ′′+=
t

xxt WdGUU
00

* , 

όπου η tG′  είναι μια ανέλιξη προσαρμοσμένη στην Ft, t ∈[0,Τ]. Αν τώρα κατασκευάσουμε το 
αυτοχρηματοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο έτσι ώστε να έχει αρχική αξία U0, ενώ στο χρόνο t ∈[0,Τ]  
να περιέχει )/( *

xxxx SG σ′=Δ  μετοχές τότε θα έχει παρούσα αξία 

*

000

*
*00

*
0

*
t

t

xx

t

xxx
xx

xt

xxxxt UWdGUWdS
S

GUWdSVV =′′+=′
′

+=′Δ+= ∫∫∫ σ
σ

σ ,   t ∈[0,Τ]. 

και επομένως Vt = Ut, t ∈ [0, T]. Άρα το παράγωγο έχει την ίδια αξία με το συγκεκριμένο δυνα-
μικό χαρτοφυλάκιο στο χρόνο Τ λήξης του, και επομένως το παράγωγο θα έχει την ίδια no-
arbitrage αξία με το χαρτοφυλάκιο αυτό για κάθε t ∈[0,Τ].  

Παρατήρηση 6.6.1. Στο συγκεκριμένο μοντέλο, η τιμή St της μετοχής στο χρόνο t δίνε-
ται από τη σχέση 

∫∫=
+

t
x

t
xx dxdW

t eSS 00
0

μσ
 

και επειδή dtWddW
t

ttt r
tt σ

σμ 2
2
1+−−′=  προκύπτει ότι 

∫∫=
−+′

t
xx

t
xx dxrWd

t eSS 0
2

2
1

0
)(

0

σσ
, 

όπου η Wt΄ είναι κίνηση Brown ως προς το Q. Δεν μπορούμε όπως τώρα να προχωρήσουμε πε-
ρισσότερο και να βρούμε π.χ. τον ακριβή τύπο της τιμής ενός δικαιώματος αγοράς διότι θα πρέ-
πει να γνωρίζουμε την μορφή των ανελίξεων σt, rt, μt (όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει στο μο-
ντέλο αυτό να εξαρτώνται από την ανέλιξη Wt).  

 Κλείνοντας αξίζει να αναφέρουμε ότι, με σκοπό την καλύτερη περιγραφή της πραγματι-
κότητας, έχουν προταθεί και πολλά άλλα μοντέλα εκτός του B-S και του γενικευμένου B-S τα 
οποία απαιτούν μία πιο σύνθετη αντιμετώπιση. Για παράδειγμα έχουν προταθεί μοντέλα, στα 
οποία η «τυχαιότητα» μπορεί να οφείλεται σε περισσότερες από μία (συσχετισμένες) κινήσεις 
Brown.  Επίσης έχουν προταθεί μοντέλα που προβλέπουν «άλματα» της τιμής του υποκείμενου 
τίτλου (Brownian motion and with jumps) που εμφανίζονται τυχαία π.χ. σύμφωνα με μια ανέλι-
ξη Poisson.  
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Ασκήσεις Κεφαλαίων 5 (παρ. 5.1 - 5.2) και 6 (παρ. 6.1 - 6.2) 

Άσκηση 1. Αν μια στοχαστική ανέλιξη Χt, t ≥ 0 είναι κίνηση Brown με παράμετρο τάσης μ και 
μεταβλητότητα σ (και X0 = 0), ποια κατανομή ακολουθούν οι τυχαίες μεταβλητές  Χ3, Χ6 − Χ4, Χ7 
− Χ1. Είναι κάποιες από αυτές ανεξάρτητες μεταξύ τους και γιατί;  

Άσκηση 2. Αν Χt, t ≥ 0 ~ BM(0,1) τότε E(Xt⋅Xs) = min{s,t} για s ≥ 0, t ≥ 0. 

Άσκηση 3. Αν η ανέλιξη της αξίας μιας μετοχής St, t∈[0,T] στο χρονικό διάστημα [0,Τ], Τ > 1 (ο 
χρόνος μετράται σε έτη), περιγράφεται από μια γεωμετρική κίνηση Brown με παραμέτρους μ = 
0.3 (drift) και σ = 0.1 (volatility), να βρείτε την αναμενόμενη αξία της μετοχής στο χρόνο t = 
3/12 (τρείς μήνες) και την πιθανότητα να είναι μεγαλύτερη από 110 (σήμερα, t = 0, έχει αξία S0 
= 100). Ποια είναι η αναμενόμενη αξία και η διασπορά της αξίας της μετοχής μετά από ένα χρό-
νο;  

Άσκηση 4. Αν η ανέλιξη της αξίας μιας μετοχής St, t∈[0,T] στο χρονικό διάστημα [0,Τ], (ο χρό-
νος μετράται σε έτη), περιγράφεται από μια γεωμετρική κίνηση Brown με παραμέτρους μ = 0.5 
(drift) και σ = 0.2 (volatility), να βρείτε την πιθανότητα να εξασκηθεί ένα δικαίωμα πώλησης 
ευρωπαικού τύπου επί της μετοχής αυτής με T=6/12 και Κ = 105. (σήμερα, t = 0, η μετοχή έχει 
αξία S0 = 100).  

Άσκηση 5. Έστω ότι οι τιμές κλεισίματος μιας μετοχής ΑΑΑ στο χρήματιστήριο τις τελευταίες 
10 εβδομάδες είναι (σε ευρώ): 18.8, 19.4, 19.7, 18.9, 18.4, 17.9, 18.7, 19.4, 19.9, 19.3. Εκτιμή-
στε το volatility της μετοχής αυτής.  

Άσκηση 6. Έστω ότι σήμερα γίνεται διαπραγμάτευση δικαιωμάτων αγοράς, Ευρωπαϊκού τύπου, 
επί 100 μετοχών ΑΑΑ που περιγράφονται στην Άσκηση 5 (δεν αποδίδουν μέρισμα μέχρι το 
χρόνο Τ). Η μετοχή ΑΑΑ έχει σήμερα αξία στην αγορά ίση με 19.3 ευρώ. Συγκεκριμένα διατί-
θενται δικαιώματα αγοράς με ημερομηνία λήξης T = 3/12 και T = 5/12 και με strike prize Κ = 
18, 19, 20 ευρώ το καθένα, (δηλαδή 2×3 = 6 διαφορετικά είδη). Αν το επιτόκιο r της αγοράς εί-
ναι ίσο με 0.04, βρείτε τις no-arbitrage τιμές των δικαιωμάτων αυτών (εκτιμήστε την μεταβλη-
τότητα σ από τα δεδομένα της Άσκησης 5).  

Άσκηση 7. Συνέχεια της άσκησης 6: Βρείτε τις no-arbitrage τιμές των αντίστοιχων δικαιωμάτων 
πώλησης, Ευρωπαϊκού τύπου και δικαιωμάτων αγοράς Αμερικανικού τύπου. 

Άσκηση 8. Μία εταιρία σκοπεύει να εκδώσει ένα παράγωγο επί μιας μετοχής ΑΑΑ το οποίο με-
τά από χρόνο Τ αποδίδει ποσό ln ST . Η αξία St της μετοχής στο χρονικό διάστημα [0,T] θεωρού-
με ότι ακολουθεί γεωμετρική κίνηση Brown με παραμέτρους μ, σ2.  Ποια θα πρέπει να είναι η 
αξία του συγκεκριμένου παραγώγου στο χρόνο 0; (ώστε να μην δημιουργείται ευκαιρία για arbi-
trage). 

Άσκηση 9. Όπως και στην προηγούμενη άσκηση, μία εταιρία σκοπεύει να εκδώσει ένα παράγω-
γο επί μιας μετοχής ΑΑΑ το οποίο μετά από χρόνο Τ αποδίδει ποσό 2

TS . Και πάλι, θεωρούμε ότι 
η αξία St της μετοχής στο [0,T] ακολουθεί γεωμετρική κίνηση Brown με παραμέτρους μ, σ2.  
Ποια θα πρέπει να είναι τώρα η αξία του συγκεκριμένου παραγώγου στο χρόνο 0; (ώστε να μην 
δημιουργείται ευκαιρία για arbitrage). 

Άσκηση 10. Βρείτε που συγκλίνει η no-arbitrage αξία ενός δικαιώματος αγοράς Ευρωπαικού 
τύπου (δηλ. ο τύπος των Black and Scholes) όταν πλησιάζουμε το χρόνο λήξης, δηλαδή όταν t 
→ T.  
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Άσκηση 11. Ένα δικαίωμα αγοράς, Ευρωπαϊκού τύπου, διατίθεται σήμερα στην τιμή των 5 ευ-
ρώ ενώ η τιμή της υποκείμενης μετοχής σήμερα είναι 30 ευρώ. Αν η τιμή εξάσκησης Κ είναι 25 
ευρώ και το δικαιώμα λήγει μετά από 4 μήνες, εκτιμήστε (προσεγγιστικά) το volatility της υπο-
κείμενης μετοχής (implied volatility). Θεωρήστε ότι το (ετήσιο) επιτόκιο της αγοράς είναι r = 
0.04. 

 


