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Oppgave 1

En aksjepris er modellert som en geometrisk brownske bevegelse

dSt = αSt dt + sσSt dBt

a) Vis at den logaritmiske avkastningen til aksjen (logavkastningen) er nor-
malfordelt. Hva er forventet logavkastning og volatilitet?

b) Hva er den risikonøytrale dynamikken til St?

c) Vis at e−rtSt er en martingal under den risikonøytrale sannsynligheten
Q.

Oppgave 2

La Xt være en stokastisk prosess definert som løsningen av den stokastiske
differensiallikningen

Xt = x−
∫ t

0

Xs ds + Bt

(Fortsettes side 2.)
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der Bt er en Brownsk bevegelse.

a) Bruk Itos formel til å finne dynamikken til Yt = etXt. Bruk dette til å
finne løsningen til Xt.

b) Vis at Xt er normalfordelt, og finn forventningen og variansen til pros-
essen.

c) Bruk løsningen du fant i a) og dynamikken til Xt til å finne et uttrykk
for

∫ t

0
Xs ds. Vis at

∫ t

0
Xs ds er normalfordelt, og finn forventning og

varians.

Oppgave 3

Du har f̊ar tilbud om å kjøpe en opsjon som betaler deg 1 krone hvis ak-
sjekursen er over S0 +10, eller under S0− 10 p̊a tidspunktet for innløsningen
av opsjonen T . S0 er dagens aksjekurs, og vi antar at dynamikken til denne
er gitt ved en geometrisk brownsk bevegelse

dSt = αSt dt + σSt dBt

Den risikofrie renten settes til r.

a) Finn opsjonens arbitrasjefrie pris Pt ved tiden t ≤ T .

b) Hvor mange aksjer skal du holde i den replikerende porteføljen?

SLUTT


