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΄Ασκηση 1 Παίζουμε ένα ευνοϊκό παιγνίδι στο οποίο με πιθανότητα p > 1/2 διπλασιάζουμε το στοίχημά
μας, και με πιθανότητα 1− p > 0 χάνουμε το ποσόν που στοιχηματήσαμε. Ξεκινάμε με αρχική περιουσία S0

και στη n-οστή επανάληψη του παιγνιδιού μπορούμε να στοιχηματήσουμε οποιοδήποτε ποσόν Cn μεταξύ του
0 και της συνολικής μας περιουσίας μέχρι εκείνη τη στιγμή Sn. Επομένως,

Sn+1 = Sn + Cnξn+1

όπου οι {ξk}k∈N είναι ανεξάρτητες ισόνομες τυχαίες μεταβλητές που παίρνουν την τιμή +1 με πιθανότητα
p και την τιμή -1 με πιθανότητα 1 − p. Η Cn μπορεί να εξαρτάται από τα αποτελέσματα των προηγούμε-
νων παιγνιδιών, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι μετρήσιμη ως προς τη σ-άλγεβρα που παράγουν οι
(S0, S1, . . . , Sn). Ο σκοπός μας είναι να βρούμε μια στρατηγική που μεγιστοποιεί το ῾῾προσδοκώμενο ρυθμό
μεγέθυνσης᾿᾿ rN = 1

NE
[

log(SN/S0)
]
.

α. Δείξτε ότι ανεξαρτήτως της στρατηγικής που διαλέγουμε τα Cn η ανέλιξη

Mn = log(Sn)− nα

όπου α = p log p+ (1− p) log(1− p) + log 2 είναι supermartingale και άρα rN ≤ α.

β. Βρείτε μια στρατηγική ώστε η Mn να είναι martingale και άρα για τη στρατηγική αυτή rN = α. Δείξτε
επίσης ότι με τη στρατηγική αυτή έχουμε

1
N log(SN/S0)→ α, σ.β.

΄Ασκηση 2 Θεωρούμε μια ανέλιξη Sn με S0 = 0 και Sn = Sn−1 + ξn, ∀n ∈ N όπου {ξk}k∈N είναι ανε-
ξάρτητες ισόνομες τυχαίες μεταβλητές που παίρνουν τις τιμές 1,2 ή 3 πιθανότητα 1/3 την καθεμία. ΄Εστω

τN = inf{n ≥ 0 : Sn ≥ N}.

α. Βρείτε μια συνάρτηση f : {0, 1, . . . , N + 2} 7→ R ώστε η f(Sn) να είναι martingale και f(N) =
1, f(N + 1) = f(N + 2) = 0. Χρησιμοποιήστε την για να υπολογίσετε την πιθανότητα

pN = P
[
SτN

= N
]
.

Ποιό είναι το όριο της pN καθώς το N →∞;

β. Μπορείτε να απαντήσετε στο τελευταίο ερώτημα αν οι ξn είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες στο {1, 2, . . . , d};

΄Ασκηση 3 Σε μια αγορά υπάρχει μια μετοχή και ένα καταθετικός λογαριασμός με σταθερό επιτόκιο r.
Μπορούμε να συναλλασόμαστε στις χρονικές στιγμές 0 = t0 < t1 < · · · < tN−1 < tN = T . Η τιμή
της μετοχής είναι μια στοχαστική ανέλιξη σε κάποιο χώρο πιθανότητας (Ω,F ,P), ενώ υπάρχει μια διήθηση
{Fn}n=0,1,...,N έτσι ώστε για κάθε n η Stn είναι Fn-μετρήσιμη, ενώ FN = F . Θα ονομάζουμε μια στρατηγική
(φn, ψn) αυτοχρηματοδοτούμενη αν οι φn, ψn είναι προσαρμοσμένες στην Fn και για κάθε n = 0, 1, 2, . . . , N−
1 έχουμε

φnSn+1 + ψne
r(tn+1−tn) = φn+1Sn+1 + ψn+1.

Η ερμηνεία είναι η εξής. Το αριστερό μέλος αντιστοιχεί στην αξία τη στιγμή tn+1 ενός χαρτοφυλακίου που

με φn μετοχές, και ψn σε καταθέσεις χωρίς κίνδυνο που συνθέσαμε τη στιγμή tn. Το δεξί μέλος αντιστοιχεί
στην αξία την ίδια στιγμή ενός χαρτοφυλακίου με φn+1 μετοχές και ψn+1 σε καταθέσεις. Η ισότητα των δύο

σημαίνει ότι η αλλαγή θέσης που κάνουμε τη στιγμή tn+1 δεν αλλάζει την αξία του χαρτοφυλακίου, απλώς

ανακατανέμουμε τις επενδύσεις μας.
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α. Δείξτε ότι για ένα χαρτοφυλάκιο που κατασκευάζεται με αυτοχρηματοδοτούμενη στρατηγική η αξία

του τη στιγμή tn δίνεται από την σχέση:

e−rtnVn = V0 +
n∑
j=1

φj−1

(
e−rtjStj − e−rtj−1Stj−1

)
.

β. Δείξτε ότι αν υπάρχει μέτρο πιθανότητας Q στον (Ω,F) ώστε η ανέλιξη e−rtnStn να είναι martingale,
τότε και η e−rtnVn θα είναι martingale για κάθε χαρτοφυλάκιο που κατασκευάζεται με αυτοχρηματοδοτο-
ύμενη στρατηγική. ΄Ενα τέτοιο μέτρο πιθανότητας θα το ονομάζουμε μέτρο αποτίμησης για την Sn.

γ. Γενικεύστε την έννοια της αυτοχρηματοδοτούμενης στρατηγικής για μια αγορά όπου υπάρχουν k προϊόν-
τα με κίνδυνο. Θα λέμε ότι μια αυτοχρηματοδοτούμενη στρατηγική είναι στρατηγική arbitrage αν V0 = 0,
P
[
VT ≥ 0

]
= 1 και P

[
VT > 0

]
> 0. Δείξτε ότι αν υπάρχει μέτρο πιθανότητας Q τέτοιο ώστε να είναι μέτρο

αποτίμησης για όλα τα προϊόντα με κίνδυνο και Q ∼ P τότε δεν υπάρχει στρατηγική arbitrage.

δ. Θα λέμε ότι ένα παράγωγο με απόδοση μια F-μετρήσιμη τυχαία μεταβλητή VT μπορεί να αναπαρα-
χθεί αν υπάρχει αυτοχρηματοδοτούμενη στρατηγική που η αξία της τη στιγμή T ταυτίζεται με τη VT ,P-σ.β.
Δείξτε ότι αν υπάρχει μέτρο μέτρο αποτίμησης Q ∼ P τότε για κάθε παράγωγο που μπορεί να αναπαραχθεί η
μοναδική τιμή διαπραγμάτευσης του παραγώγου τη στιγμή t0 για την οποία δεν υπάρχει στρατηγική arbitrage
είναι η

V0 = EQ[e−rTVT ].
Συγκεκριμένα κατασκευάστε μια τέτοια στρατηγική αν η τιμή διαπραγμάτευσης του παραγώγου τη στιγμή

t0 είναι διάφορη της V0, ενώ δείξτε ότι αν τη στιγμή tn η τιμή διαπραγμάτευσης του παραγώγου είναι
EQ[e−r(T−tn)VT

∣∣ Fn] τότε στη διευρυμένη αγορά που αποτελείται από τη μετοχή, το παράγωγο και τον
καταθετικό λογαριασμό δεν υπάρχει στρατηγική arbitrage.
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