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Oppgave 1.

a) Bruk Itos formel til å finne dSt n̊ar

St = S0 exp
(
(α− 0.5σ2) t + σBt

)
der Bt er en Brownsk bevegelse og α, σ er konstanter.

b) Finn α slik at St blir en martingal

c) Skriv opp dynamikken dSt under den risikonøytrale sannsynligheten Q,
og vis at

e−rtSt

er en martingal med hensyn p̊a Q.

d) Vis at
P (e−αtSt ∈ A) = Q(e−rtSt ∈ A)

for alle delmengder A av de reelle tall.

e) Vis at
∫ t

0
f(s) dBs er en normalfordelt variabel. Her er f en vanlig

(ikke-stokastisk) funksjon, og B en Brownsk bevegelse.

(Fortsettes side 2.)
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Oppgave 2.

Et livsforsikringsselskap garanterer en kunde at avkastningen p̊a kundens
portefølje etter ett år skal være minst g. Vi tenker oss at porteføljen følger
en geometrisk Brownsk bevegelse med dynamikk

dSt = αSt dt + σSt dBt ,

og at den garanterte avkastningen beregnes som en kontinuerlig adderende
rente p̊a investert beløp. Tiden t følger en årlig tidsskala.

a) Hvis kunden investerer S0 i porteføljen, argumenter for at selskapet
skal betale kunden

max(S0e
g − S1, 0)

etter ett år. Hva slags type opsjon er dette?

b) Utled den arbitrasjefrie prisen p̊a denne opsjonen. Den risikofrie renten
setter vi til r.

c) Regn ut den replikerende porteføljen (hedgen) til opsjonen.

d) Tenk deg at parameterne S0, σ, r og g er slik at selskapet tar en pris
fra kunden lik x% av S0. Hvis selskapet setter denne pengesummen
i banken, vil de forrente seg med r over året. Anta n̊a at g er større
enn r (som er tilfellet i Norge, der garantiene ligger p̊a rundt 3.5%,
mens den risikofrie renten er litt over 2%), og at x < 100%. Hva er
det maksimale selskapet kan tape med denne bruken av opsjonsprisen?
Hva bør selskapet gjøre istedet med opsjonsprisen, slik at de ikke løper
noen risiko for tap uansett hva S1 blir?

SLUTT


