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Monte Carlo Simulation 
Practical use and introduction of variance reduction techniques and The Heston model 

 

Executive summary 

There are three main subjects in this master thesis, which all involves the simulation techniques of the 

Monte Carlo method. The first subject is to introduce the idea of the most basic variation of the Monte 

Carlo method. This introduction will later make it possible to model more sophisticated Monte Carlo 

models, known as Antithetic Variates and Control Variates, which will be the second main subject. These 

models are known as variance reduction methods, because the main idea is to make the estimate from 

simulation more precise, by minimizing the standard deviation of the estimated price. The last subject is to 

take a closer look at how it’s possible to use the Monte Carlo techniques to price options with stochastic 

volatility. This is done by introducing the Heston-model, which simulates both the variance and the asset at 

the same time.  

The first model introduced in this thesis, is the most basic Monte Carlo model, known as the standard 

model, and its ability to price options will be shown from examples where it prices European call-options. 

The reason why this kind of option is chosen is that the estimated price can be evaluated against the 

analytical solution from the Black-Scholes formula, and it’s therefore possible to test the speed in which the 

estimated price will converge against the analytical solution. The thing about the standard model is, that I 

take a lot of simulations, to make a precise estimate off the price, and this is the main reason why the 

variance reduction techniques are introduced. 

Antithetic Variates is one of the simplest techniques to minimize the standard deviation of the estimate, 

and the basic idea behind the model is to simulate paths of the asset by using both the random number Z 

and –Z. The model is simple and takes only a few minutes to add to the original standard model. A more 

sophisticated model is therefore introduced, and it’s called Control Variates. The idea behind this model is 

to simulate something you know the value of at the first place, with the same random numbers as you use 

to simulate the price of the option. By doing this, the model gives you the chance to adjust the estimated 

price of the option, according to the estimation error of the known value. Both these models will be tested, 

to see which one is best to price options, with different characteristics. 

A model outside the world of Black-Scholes is The Heston model, and the model gives some realism to the 

simulation, by introducing stochastic volatility. The variation reduction techniques will also be tested 

together with The Heston model, but the main subject is to investigate some of the problems that may be 

found, by simulating The Heston model with the Euler-scheme. This analysis will be based on the article of 

Leif Andersen, and the solution is to test a more robust scheme, that handles more stressed scenarios in a 

better way.         
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1 Indledning 
I den finansielle verden er prisfastsættelse en del af dagligdagen, og i mange sammenhænge er størrelsen 

af den succes man kan opnå, proportionel med kvaliteten af den prisfastsættelsesmodel man arbejder 

med. Kun i nogle tilfælde er det muligt at lave en prisfastsættelse analytisk, hvilket selvfølgelig er at 

foretrække hvis muligheden eksisterer, men i resten af tilfældene må man benytte andre løsningsmetoder. 

Specielt har den stigende anvendelse af avancerede finansielle produkter medført et forøget behov for en 

alternativ løsningsmetode til prisfastsættelsesproblemet, der er i stand til, ud fra få informationer, at 

prisfastsætte et givent produkt.  

En mulig løsning til et sådant problem kunne være Monte Carlo simulation, da den i sin simple form er nem 

at implementere, nem at arbejde med og giver et intuitivt resultat, samtidig med at den er fleksibel og 

uden videre kan tilpasses efter behov. Helt basalt handler Monte Carlo simulering om at simulere en 

stokastisk proces et højt antal gange, og ved at betragte disse udfald som alle de mulige udfald for 

processen, kan den ønskede værdi bestemmes som gennemsnittet af alle disse udfald. Metoden kræver 

derfor kun at man kan opstille hvordan den stokastiske proces udvikler sig, og er af den årsag nem at 

implementere. 

Metoden bygger grundlæggende på store tals lov, som siger, at værdien af det produkt der prisfastsættes 

vil gå imod den sande værdi, når antallet af simuleringer går imod uendelig. Dette medfører, at Monte 

Carlo simulering i sin mest simple form kræver meget beregningstid, for at opnå tilfredsstillende resultater. 

Der er af denne årsag blevet udviklet en række teknikker, hvorved det er muligt at nedbringe variansen af 

simuleringerne, hvilket gør det muligt at opnå tilfredsstillende resultater på kortere tid. 

Selv om der findes forbedringer af Monte Carlo teorien, der forbedrer variansen, så er Monte Carlo 

simulering, i mange praktiske sammenhænge, ikke et alternativ der kan benyttes, simpelthen fordi 

metoden beslaglægger for meget tid. Blandt folk der f.eks. ikke kan anvende metoden er dealere og lign. 

der skal kunne stille en pris på et givent produkt på sekunder, og her må man således benytte andre 

metoder. Til gengæld så er Monte Carlo metoden yderst anvendelig i en række sammenhænge hvor tiden 

ikke er en betydende faktor, og som eksempler herpå kunne man f.eks. forestille sig daglige kørsler af 

Value-at-Risk (VaR) eller andre former for markedsrisikotal, der lovmæssigt skal findes hver dag. 

Monte Carlo simulering er således en brugbar metode hvis man skal bruge en model der er nem at 

sammensætte, ikke har nogen restriktioner mht. tidsforbrug og hvis det ikke analytisk er muligt at beregne 

et resultat. Det vil derfor ikke være helt forkert at betragte Monte Carlo simulering som enten første eller 

sidste udvej i virkelighedens verden. Første udvej fordi det er hurtigt at opstille en model fra bunden til et 
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problem, der ikke skal løses gentagende gange, og dermed komme frem til et fornuftigt resultat inden for 

relativ kort tid. Dette er i mange sammenhænge klart at foretrække, frem for at skulle udvikle en avanceret 

model, når problemet er enkeltstående og ikke skal løses igen og igen. Sidste udvej fordi man i situationer 

hvor analytiske metoder ikke er mulige, kan blive nødt til at benytte sig af simuleringsmetoder, hvilket ikke 

er sjældent når problemerne bliver komplicerede. Monte Carlo simulering er en god sidste skanse i denne 

sammenhæng, fordi man er sikker på at finde en korrekt pris, med vilkårlig præcision, selv om det kan tage 

lang tid. 

Af ovenstående årsager er der derfor ingen tvivl om at Monte Carlo-metoden har sin eksistensberettigelse, 

både i teorien såvel som i praksis, og selv om metoden i sin simple form er langsom, så er dens simple 

opbygning og dens store fleksibilitet med til at gøre metoden attraktiv i mange sammenhænge. 

Fleksibiliteten i metoden ligger i at man kan tilpasse sin model til et givent problem, og således selv vurdere 

fra problem til problem om det er værd at benytte tid på at raffinere modellen, eller om man bare vil sætte 

standardmodellen op og lade den køre til det ønskede resultat er opnået.  

Vælger man at bruge tid på at raffinere modellen, tager man som reel udgangspunkt i én af to ting. Enten 

forsøger man at forbedre modellen ved at effektivisere trækningen af tilfældige tal, som er selve motoren i 

Monte Carlo simuleringer, eller også forsøger man at udnytte viden om et specifikt problem, til at løse en 

del af resultatet analytisk, og dermed lade en mindre del af resultatet være simulationsbaseret. Der er 

relativ stor forskel på disse optimeringsmetoder, både mht. implementering og effektivitet, men blandt de 

mest kendte metoder er ”Antithetic Variates” og ”Kontrolvariable”. 

Det behagelige ved Monte Carlo simulering som metode er, at modellen uden videre kan udvikles således 

at der også tages højde for stokastisk volatilitet eller lign., hvilket er utrolig brugbart hvis man ønsker at 

operere uden for Black-Scholes verden. Som eksempel, på en model der tager højde for stokastisk 

volatilitet, kan nævnes Heston-modellen, som ud over at simulere udviklingen i det underliggende aktiv, 

også simulerer udviklingen i variansen. Monte Carlo simulering er praktisk i denne sammenhæng, fordi 

modellen, med få justeringer, kan ombygges så den kan håndtere en model som Hestons. 
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2 Problemformulering og disposition 

2.1 Problemformulering 
Jeg vil i denne afhandling beskrive de grundlæggende teknikker i Monte Carlo simulation ved at 

prisfastsætte forskellige finansielle derivater. Formålet med afhandlingen er således at give læseren en 

forståelse for hvordan Monte Carlo simulering fungerer, og samtidig opbygge en værktøjskasse der gør det 

muligt at forbedre metoden. 

Til at begynde med vil jeg beskrive Monte Carlo simulering i sin simpleste form, og ud fra dette 

udgangspunkt belyse de effekter der påvirker effektiviteten af Monte Carlo-metoden. For at kunne gøre 

dette vil der indledningsvis blive fokuseret kort på de bagvedliggende principper for optionsprisfastsættelse 

og stokastiske processer. Herefter vil Heston-modellen blive introduceret, som eksempel på en model der 

tager højde for stokastisk volatilitet, men også som eksempel på hvor fleksibel Monte Carlo simulering er 

som model. Med denne viden vil det herefter være muligt at belyse de faktorer der påvirker resultatet af en 

Monte Carlo simulation.  

Overordnet vil beskrivelsen af selve Monte Carlo metoden tage udgangspunkt i den simpleste udgave af en 

Monte Carlo simulation. Der vil senere blive refereret til denne udgave som standardmetoden, og ud fra 

denne model vil jeg analysere betydningen af de forskellige betydende variable ved at prisfastsætte en 

europæisk call-option. Analysen vil danne grundlag for de variansreducerende metoder, som vil blive 

introduceret senere i opgaven.  

Et af hovedfokusområderne i afhandlingen vil være at belyse effekten af at implementere disse såkaldte 

variansreducerende metoder, og forsøge at kortlægge styrker og svagheder ved hver metode, samtidig 

med at jeg vil sammenligne deres evne til at prisfastsætte optioner med en aktie som underliggende aktiv. 

Jeg har i opgaven valgt at afgrænse mit område inden for optionsprisfastsættelse til kun at se på optioner 

der afhænger af ét aktiv, og vil i den sammenhæng kun fokusere på europæiske og asiatiske optioner. Selve 

Monte Carlo modellen vil blive beskrevet gennem analysen af de europæiske optioner, mens de asiatiske 

optioner er medtaget for at vise ét af de steder, hvor Monte Carlo simulering er konkurrencedygtig med 

andre løsningsmetoder. 

Det andet store fokusområde vil være brugen af Monte Carlo simulering, sammen med Heston-modellen. 

Som tidligere nævnt har jeg valgt at introducere Hestons model, som eksempel på en model uden for Black-

Scholes verden, der gør det muligt at prisfastsætte optioner med stokastisk volatilitet. Modellen 

implementeres i Monte Carlo simuleringen, og vil ligeledes blive forsøgt forbedret vha. de 
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variansreducerende metoder. Som et sidste element i dette speciale vil jeg, med udgangspunkt i Leif 

Andersens artikel, behandle de kritikpunkter Leif Andersen fremstiller om de approksimationer der 

benyttes sammen med Heston-modellen, og se hvordan man ifølge ham kan forbedre disse såkaldte 

approksimationsskemaer. 

Jeg vil i afhandlingen således besvare følgende spørgsmål: 

- Passer teorien bag Monte Carlo simulation, således at det er muligt at beregne en pris der 

konvergerer mod den analytiske? 

- Hvad er det optimale valg af antal simuleringer, set ud fra en effektivitetsbetragtning? 

- Hvordan fremskaffes tilfældige tal på en computer? 

- Hvad er effekten af at indføre variansreducerende metoder, og hvilken model giver det bedste 

resultat? 

- Er den bedste model uafhængig af problemets udseende? 

- Hvordan performer Monte Carlo simulering ved prisfastsættelse af sti-afhænge optioner som de 

asiatiske optioner? 

- Hvordan implementeres Heston-modellen i en Monte Carlo simulering? 

- Er Euler-skemaet tilstrækkeligt præcist som approksimationsmetode, i en model med stokastisk 

volatilitet, hvis scenarierne bliver tilstrækkeligt stressede? 

- Hvilke alternativer findes der til Euler-skemaet, og performer de bedre end Euler-skemaet på 

stressede scenarier? 
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2.2 Disposition 
 
Kapitel 3 
Kapitlet introducerer en række fundamentale og grundlæggende begreber, der er nødvendige, for at kunne 

arbejde med stokastiske processer og optionsprisfastsættelse. Herunder bliver den geometriske brownske 

bevægelse beskrevet, og optionsbegrebet bliver kort introduceret. Herudover introduceres Hestons model 

med stokastisk volatilitet. 

 

Kapitel 4 
Kapitlet introducerer selve idéen bag Monte Carlo simulering, og standardmodellen inden for Monte Carlo 

simulering bliver opstillet både med og uden stokastisk volatilitet. 

 

Kapitel 5 
Når der arbejdes med stokastiske processer er det nødvendigt at have adgang til tilfældige tal, for at kunne 

simulere udviklingen i den underliggende proces. Hele problematikken omkring frembringelsen af tilfældige 

tal på en computer bliver gennemgået i dette kapitel. 

 

Kapitel 6 
Standardmetoden inden for Monte Carlo simulering optimeres, og bruges senere som benchmark for 

resten af de modeller der udvikles. Ligeledes findes det optimale valg af antal simuleringer og diskrete 

tidsinddelinger ved brug af et Euler-skema som approksimationsskema i Heston-modellen. 

 

Kapitel 7 
De variansreducerende metoder bliver udviklet, og der ses på fordele/ulemper ved at benytte disse frem 

for standardmodellen. Modellerne sammenlignes med hinanden ud fra et effektivitetsbegreb, der tager 

højde for præcision og tidsforbrug. 

 

Kapital 8 
De gennemgåede modeller testes på forskellige optioner, for at se om valget af Monte Carlo model bør 

afhænge af optionens karakteristika. Optioner in/at/out of the money bliver testet, ligesom de betydende 

variable i Black-Scholes undersøges, for at se om de påvirker valget af Monte Carlo model. Samme øvelse 

laves med Heston-modellen, hvor de betydende variable for udviklingen i volatiliteten stresses, for at se 

hvordan de forskellige Monte Carlo-modeller håndterer stressede scenarier. 
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Kapitel 9 
Prisfastsættelse af asiatiske optioner bliver gennemgået som eksempel på et prisfastsættelsesproblem hvor 

Monte Carlo simulering er konkurrencedygtig med andre løsningsmetoder, fordi der ikke findes en analytisk 

formel til problemet. 

 

Kapitel 10 
Simuleringsproblemerne i Heston-modellen bliver gennemgået, med udgangspunkt i Leif Andersens 

kritikpunkter af at benytte et Euler-skema som approksimationsskema. Som alternativ indføres et TG-

skema, som testes mod Euler-skemaet vha. forskellige testcases. 
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3 Prisfastsættelse af optioner 
Et af de mest grundlæggende elementer, i al form for prisfastsættelse, er at have en god model, for det 

aktiv man ønsker at modellere prisen for. I dette tilfælde er der taget udgangspunkt i en aktie, da vi senere 

skal bestemme prisen på en aktiebaseret option via Monte Carlo. Det er klart, at et af kriterierne for at 

opnå et godt simuleringsresultat er, at den model man beskriver udviklingen i aktiens værdi med, passer 

med den udvikling der observeres i virkeligheden. Desværre er det ikke muligt, at opstille en lukket formel 

for hvordan en given aktie præcis vil udvikle sig i fremtiden, og derfor beskrives en sådan udvikling som en 

stokastisk variabel, der over tid udvikler sig som en stokastisk proces. En sådan stokastisk proces kunne 

f.eks. være den Brownske bevægelse, som er en integreret del af den finansielle teori vi arbejder med i dag. 

Den er hjørnestenen i Black-Scholes teori om prisfastsættelse af optioner, og udvidelser af 

standardudgaven bliver brugt i utallige sammenhænge inden for bl.a. kreditrisiko og finansiering. Netop 

fordi den er så vigtig, og for at forstå dens påvirkning af de resultater vi senere skal komme frem til via 

Monte Carlo-teorien, har jeg i det følgende afsnit valgt at beskrive egenskaber og karakteristika ved den 

Brownske bevægelse. 

Senere vil jeg give en kort grundlæggende indledning til prisfastsættelse af optioner, som tager 

udgangspunkt i, at man har en viden om udviklingen i den underliggende proces. Det er således tanken, at 

hele dette afsnit skal give en fundamental viden om optionsprisfastsættelse af optioner med én aktie som 

underliggende aktiv. 

Afslutningsvis vil der i kapitlets sidste del blive introduceret en model uden for Black-Scholes verden. Denne 

model tager højde for stokastisk volatilitet, og er medtaget fordi det gennem empiriske undersøgelser er 

påvist, at volatiliteten over tid ikke er konstant. Modellen går under navnet Heston-modellen, og giver 

således et bud på hvordan man f.eks. kunne håndtere stokastisk volatilitet.  

 

3.1 Den underliggende proces 
I dette afsnit vil jeg beskrive hvordan udviklingen i den underliggende proces modelleres, ud fra den 

Brownske bevægelse, og se på hvordan man kan udvide denne model, så den passer ind i tankegangen om 

prisfastsættelse af optioner. 
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3.1.1 Den Brownske bevægelse 
Med en standard en-dimensional Brownsk bevægelse1  på [0,T], forstås en stokastisk proces der 

modellerer en kontinuert bevægelse, som antager reelle værdier, og som opfylder følgende egenskaber: 

 0 

 , , … … … ,  uafhængige for alle    

 ~ 0,   ,    ,     0  

  er en kontinuert funktion på [0,T] 

Sagt med ord starter processen med at antage værdien 0, og bevæger sig som tiden går, med tilvækster 

som, over ikke overlappende intervaller, er uafhængige og normalfordelte, med middelværdi 0 og varians 

svarende til længden af tidsintervallet. Derudover er den Brownske bevægelse en kontinuert og ikke-

differentiabel proces, som opfylder Markovegenskaben, da der for alle  gælder at |  |  2.  Det faktum at den Brownske bevægelse opfylder Markovegenskaben betyder, at al relevant 

information for processens videre udvikling er givet ved dens aktuelle værdi.  

 

3.1.2 Brownsk bevægelse med drift 
For at få mere dynamik ind i processens udvikling, benyttes en udvidelse af den Brownske bevægelse hvor 

der tilføjes et driftled, som trækker udviklingen i processen enten op eller ned. Udvidelsen kaldes for den 

generaliserede Wienerproces, og kan skrives som 

                                                                                                                           (3.1) 

hvor  er driftled og  er en Wienerproces. Den stokastiske proces kan derfor karakteriseres ved at ~ , . En behagelig egenskab ved processen  er, at der til alle fremtidige tidspunkter T 

gælder at tilvæksterne over en periode ∆ er normalfordelte med middelværdi ∆ og varians ∆. Desuden 

er det interessant at pointere at  er løsning til den stokastiske differentialligning  

                                                                                                                    (3.2) 

som man, hvis drift og varians afhænger af tiden, kan omskrive til nedenstående 

                                                                                                         (3.3) 

                                                            
1 Kaldet for Wienerprocessen 
2 Her angiver  at der bliver betinget med al information om processen frem til tid s. 
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Det er således muligt, ud fra formel (3.3), at modellere en stokastisk proces der har deterministisk og 

varierende drift og varians.  

Herunder ses et eksempel på hvordan aktiens udvikling modelleres med den Brownske bevægelse, både 

med og uden drift.  

Diagram 3.1 

 
Note: Illustation af forskellen mellem en Brownsk bevægelse og en Brownsk bevægelse med drift 

 
Det er værd at bemærke at mens den Brownske bevægelse bevæger sig omkring sin startværdi, så bevæger 

den Brownske bevægelse med drift sig omkring sin drift. Derfor er forventningen til den brownske 

bevægelse, på et hvert fremtidigt tidspunkt, lig med den nuværende værdi, mens forventningen til den 

brownske bevægelse med drift, er lig den nuværende værdi plus driften.  

 

3.1.3 Geometrisk Brownsk bevægelse 
Når det handler om at modellere udviklingen for en aktie, har den Brownske bevægelse den egenskab, at 

den kan antage negative værdier, hvilket er uhensigtsmæssigt, når man skal modellere en akties udvikling, 

da aktier ikke kan antage negative værdier. Et andet problem ved den Brownske bevægelse er, at der i 

modellen antages konstant drift og varians, uafhængigt af aktivets værdi. Det er derfor et ønske om at 

udvikle modellen, så drift og varians er afhængig af aktivets værdi. En sådan ændring passer fint ind i den 

måde vi normalt regner afkast på, nemlig i procent og ikke i kroner. En yderligere udvikling af 

Wienerprocessen er derfor påkrævet, og for undgå antagelsen om at driften er konstant, erstattes denne 

med antagelsen om at den forventede procentvisse ændring i aktiens værdi er konstant. Variansen ændres 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Brownsk bevægelse Brownsk bevægelse m. drift Drift
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ligeledes så den afhænger af aktiens værdi, hvilket giver følgende model for udviklingen i en akties værdi, 

kendt som den geometriske Brownske bevægelse 

                                                                                                                (3.4) 

                                                                                                                           (3.5) 

Her betegner  det forventede afkast pr. tidsenhed, mens  betegner aktiens volatilitet. Derudover skal der 

gælde at ln  skal være en Brownsk bevægelse, hvilket betyder at den geometriske Brownske bevægelse, 

blot er eksponentialfunktionen af generaliserede Wienerprocesser. En fornuftig egenskab som gør aktiens 

værdi log-normalfordelt, og sørger for at aktiens pris ikke kan blive negativ. 

Ud fra Itô’s lemma er det muligt finde værdien på tidspunkt T, af den proces der følger (3.4), og har 

startværdi . Denne værdi findes til at være 

          · exp                                                                                    (3.6) 

og fordi W(T) er normalfordelt med middelværdi nul og varians T, så kan formel (3.6) med fordel omskrives 

til følgende 

 · exp · √ ·                                                                                        (3.7) 

hvor Z ~ N 0,1 . Formel (3.7) viser sig senere som det helt centrale element, i de Monte Carlo simuleringer 

der skal prisfastsætte en europæisk call-option.  

 

3.2 Optionsteori 
I dette afsnit vil jeg ud fra formlerne i afsnit 3.1 vise hvordan man prisfastsætter både ikke-sti-afhængige 

optioner som europæiske call-optioner, og sti-afhængige optioner som asiatiske optioner.  

Da optioner er et centralt emne igennem hele dette speciale vil jeg kort give en definition af hvilke typer 

der findes, og ikke mindst hvad der forstås ved disse. Overordnet vil jeg skelne imellem tre typer af 

optioner, nemlig europæiske-, amerikanske- og asiatiske optioner, som alle kommer i to udgaver, nemlig en 

put (ret til at sælge) eller en call (ret til at købe).  

Generelt kan man beskrive en call-option med aftalekurs X, tid til udløb T og pris på det underliggende aktiv 

S0, som en aftale mellem to parter, der giver køberen ret, men ikke pligt, til at købe det underliggende aktiv 

til en aftalekurs X ved udløbstidspunktet T. Der skal således altid to parter til at indgå en option, hvoraf 
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køberen vil have en lang position, mens sælgeren har en kort position. Elementerne i put-optionen er 

identiske med dem i call-optionen, eneste forskel er, at optionen giver optionsindehaveren ret, men ikke 

pligt, til at sælge det underliggende aktiv til aftalekursen X ved udløbstidspunktet T. 

Typen af option (amerikansk, europæisk eller asiatisk), betyder noget for hvordan prisen på optionen bliver 

beregnet, og om der er mulighed for førtidig indfrielse3. Amerikanske optioner ligger uden for 

afgrænsningen af dette speciale, men europæiske og asiatiske optioner vil i hovedtræk blive gennemgået 

nærmere herunder. 

Selve prisfastsættelsen af en europæisk call-option kan laves vha. Black-Scholes differentialligning, som 

også vil blive benyttet i dette speciale, hvor vi laver den simple antagelse at alle investorer er risikoneutrale. 

Denne antagelse betyder, at vi kan erstatte driften  med den risikofrie rente r, og således prisfastsætte 

optionerne i den ”risikoneutrale verden”. Det er værd at bemærke, at man ved at lave denne operation, 

ikke opnår resultater der kun er rigtige i den ”risikoneutrale verden”. Hvis investorerne har 

risikopræferencer, ændres driften til , og den faktor man diskonterer med vil ligeledes ændres, og det 

viser sig at disse to ændringer ophæver hinanden4. Dette betyder, at vi til udregningen af optionens pris, 

både vil benytte den risikofrie rente som aktiens drift og som diskonteringsfaktor. Black-Scholes formel til 

beregning af europæisk en call-option kan beskrives som 

 , , , , · √ exp · · √          (3.8) 

hvor  er den standardiserede normalfordeling. Det er klart, at denne analytiske formel er 

simulationsbaserede estimater langt overlegen, og derfor benyttes Monte Carlo simulering heller ikke til 

denne type optioner. Når jeg alligevel i dette speciale vil tage udgangspunkt i Monte Carlo beregninger af 

europæiske call-optioner, er det fordi den Black-Scholes analytiske formel gør det muligt, at se hvor tæt 

Monte Carlo metoden kommer på den korrekte pris. 

Når en europæisk call-option skal prisfastsættes med Monte Carlo simulation, skal man være klar over, at 

det er en ikke-sti-afhængig option, da den kun afhænger af aktiens værdi på udløbstidspunktet T. Ved 

prisfastsættelse af denne type optioner er det derfor muligt, at benytte formel (3.7) til at bestemme aktiens 

værdi på udløbstidspunktet. Herefter kan optionens værdi findes ud fra  

 exp · max  , 0                                                                                                  (3.9) 

                                                            
3 Ved amerikanske optioner et det muligt at indfri optionen før tidspunkt T. 
4 John C. Hull, side 294 
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hvilket blot svarer til at tilbagediskontere afkastet med den risikofrie rente. Det er værd at observere, at 

optionen vil have en positiv værdi, hvis aktiens værdi på udløbstidspunktet er større end aftalekursen X, 

hvilket illustreres i diagrammet herunder.  

Diagram 3.2 

 
Note: Illustration af afkast på en europæisk call-option med en aktie som underliggende aktiv, aftalekurs på 90 og tid til udløb 4.  

 

Det er klart, at (3.9) blot viser afkastet af optionen for én enkelt simulation af aktiekursen, mens selve 

prisfastsættelsen af optionen, via Monte Carlo simuleirng, vil blive beskrevet i kapitel 4. 

Er der i stedet tale om en asiatisk option, der tilhører klassen af sti-afhængige optioner, så kan slutprisen 

ikke findes ud fra formel (3.7), og udviklingen for prisen findes derfor ud fra formlen 

 · exp ∆ √∆                                                                                 (3.10) 

hvor inddelingen af delintervaller tilpasses til det pågældende problem. Formel (3.10) gør det muligt, at 

prisfastsætte optioner der afhænger af aktiens udvikling fra tidspunkt 0 til T, fordi det er muligt at finde 

aktiens værdi på alle tænkelige tidspunkter, hvis blot ∆ laves tilstrækkelig lille. Når aktiens udvikling er 

fastlagt fra tid 0 til T, er det herefter muligt at bestemme værdien af den asiatiske option ud fra 

nedenstående formel 

 exp · max  , 0                                                                                               (3.11) 

hvor  

 ∑                                                                                                                                     (3.12) 
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Det ses her, at den asiatiske options afkast afhænger af den gennemsnitlige værdi af det underliggende 

aktiv, men ellers er relativ simpel i sin opbygning, der på mange måder minder om den europæiske call-

option. Den store forskel er, at man skal kende hele udviklingen for det underliggende aktiv, og dette er 

grunden til at man ikke kan opstille nogen lukket formel for den asiatiske option. Af samme årsag er denne 

type optioner nogen af de simpleste tilfælde, hvor Monte Carlo simulering vil være konkurrencedygtig med 

andre kendte løsningsmetoder, hvilket også er grunden til, at der i afsnit 9 vil blive lavet beregninger på 

denne type optioner. 

Asiatiske optioner findes i flere forskellige varianter, og behøver ikke nødvendigvis at afhænge af hele 

udviklingen i det underliggende aktiv. Det grundlæggende princip er blot at optionen afhænger af den 

gennemsnitlige pris af aktivet, på nogle på forhånd aftalte tidspunkter, hvilket f.eks. kunne være hver dag, 

uge eller måned. Når der senere i afsnit 9 bliver lavet beregninger på asiatiske optioner, har jeg derfor 

valgt, at gøre det på én af denne type optioner, der afhænger af den gennemsnitlige pris på det 

underliggende aktiv hver måned. Dette svarer til at stien opdeles i tolv diskrete inddelinger, for hvert år 

optionen løber, og dermed bliver · ∑ · .  

 

3.3 Model med stokastisk volatilitet 
Når man kigger nærmere på Black-Scholes model, bliver det klart, at nogle af antagelserne i modellen ikke 

stemmer overens med de observationer man kan gøre sig i virkeligheden. Her tænkes der specielt på, at 

renten og volatiliteten antages konstant, hvilket f.eks. for rentens vedkommende er indlysende forskelligt 

fra virkeligheden. Ligeledes er det, gennem empiriske undersøgelser, påvist, at volatiliteten over tid ikke er 

konstant. Disse betragtninger er baggrunden for dette afsnit, som vil give en introduktion til, hvordan vi 

alligevel kan opstille en model, som er beslægtet med den geometriske Brownske bevægelse, men hvor der 

samtidig tages højde for stokastisk volatilitet. Der vil i kapitel 10 blive fokuseret endnu mere på Heston-

modellen, hvor det er tanken at præsentere nogle forskellige approksimationsskemaer, som kan være med 

til at forbedre simulationen af Heston-modellen. 

3.3.1 Heston-modellen 
Modellen med stokastisk volatilitet går som sagt under navnet Heston-modellen, og er den mest benyttede 

og succesfulde model til at fange de implicitte volatilitetssmil der observeres i virkeligheden. Dermed gør 

modellen op med den urealistiske tanke fra Black-Scholes om, at volatiliteten er konstant. Modellen 

modellerer ved siden af udviklingen i det underliggende aktiv, også udviklingen i volatiliteten, ud fra en CIR-

proces, og kan overordnet beskrives på følgende måde 
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                                                                           (3.13) 

hvor vt modelleres ud fra 

                                                         (3.14) 

Processen for volatiliteten (CIR-processen) i (3.14) er en mean-reversion model, hvor volatiliteten trækkes 

mod et niveau , med en hastighed der er bestemt af  (kappa). Jo større værdi kappa har, jo hurtigere vil 

processen trækkes mod niveauet , som middelværdien af processen forventes at gå imod, når tiden går 

imod uendelig. Parameteren  angiver volatilitetens volatilitet. I diagrammet herunder ses hvordan 

volatiliteten kunne udvikle sig over tid, med følgende valgte parametre 0.1 , 2, 0.1, 0.3 . 

Det er værd at bemærke hvordan processen bevæger sig omkring det langsigtede niveau på 0.1, og bliver 

trukket mod dette niveau, hvis den kommer for langt væk. 

Diagram 3.3 

 
Note: Illustation af udviklingen i volatiliteten 

 

I Heston-modellen indgår to forskellige Wienerprocesser ( , , og korrelationen mellem disse er 

defineret som . Processen i Heston-modellen er en kontinuert proces, men i tilfælde hvor der skal 

prisfastsættes vha. simulering, er det nødvendigt at benytte en diskret version af modellen. Dette giver 

naturligvis nogle diskretionsfejl, som afhænger af størrelsen på de tidsskridt (∆) man oppererer med. Vi skal 

senere, i kapitel 6, se hvordan valget af tidsskridt optimeres. I flere forskellige sammenhænge er det dog 

praktisk at arbejde med logaritmen til processen5, hvilket betyder at vi sætter ln . Ved brug af 

Ito’s lemma, kan det under ovenstående antagelser for , vises, at udviklingen i  kan beskrives på 

nedenstående måde 

                                                            
5 Leif Andersen, side 5 
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 r V t dt V t dW                                                        (3.15) 

Når processen i (3.15) skal simuleres vha. Monte Carlo simulering, vil der blive benyttet et Euler-skema, 

som er en approksimation til processen i (3.15). Både processen for volatiliteten og processen for  vil 

blive simuleret ud fra et Euler-skema vha. formlerne herunder. 

 ∆ r V t ∆ V t √∆Z                                                       (3.16) 

 ∆ ∆ √∆                                                       (3.17) 

Når man ud fra Euler-skemaet simulerer udviklingen i , med henblik på at prisfastsætte en option, skal 

man huske at det er udviklingen i ln  man har simuleret, og altså ikke udviklingen i . For at finde 

en pris på optionen skal man derfor benytte eksponentialfunktionen til den simulerede slutværdi, når man 

skal bestemme om den simulerede sti vil give et afkast på optionen. 

Rent praktisk kræver modellen to forskellige tilfældige tal (Z1, Z2) for at lave de tilfældige tal (Zv, Zx) som skal 

indgå i processerne (3.16) og (3.17). Der tages højde for korrelationen mellem de to Wienerprocesser ved 

at benytte Cholesky-faktorisering på følgende måde 

                                                          (3.18) 

  · 1 ·                                                         (3.19) 

Når man benytter Euler-skemaet fra (3.17) til at simulere variansen, skal man være opmærksom på, at der 

kan forekomme negative værdier af variansen, hvilket vil få programmet til at fejle, da man ikke kan tage 

kvadratroden af et negativ tal i formel (3.16). Der findes en række forskellige måder at løse dette problem 

på, men jeg har valgt en af de mere simple. Problemet løses ganske simpelt ved, at indsætte en maks-

betingelse i beregningen, som sørger for at den mindste værdi der vil blive arbejdet med er nul. I praksis 

betyder dette at (3.17) omskrives til følgende 

 ∆ , 0 ∆ ,0 √∆                               (3.20) 

På denne måde sikrer man at hvis  bliver negativ, så får processen en positiv drift svarende til , indtil 

processen igen er positiv. Der er således sandsynlighed for, at processen i (3.20) kortvarigt vil være negativ, 

og derfor indsættes der også en maks-betingelse i processen for , som kommer til at se således ud 

 ∆ r ·maks V t , 0 ∆ maks V t , 0 √∆Z                                    (3.21) 
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Formel (3.21) sørger for at eventuelle kortvarige negative varianser ikke stopper den videre beregning af . 

I denne sammenhæng skal man være opmærksom på, at hvis ∆ vælges tilstrækkeligt lille, så vil variansen 

også kun kunne blive meget lidt negativ, og hvis  er høj, vil variansen hurtigt blive positiv igen.  

Nu har vi således fået introduceret stokastisk volatilitet, og set hvordan det kan behandles i Monte Carlo 

sammenhæng, og når Heston-modellen senere skal simuleres, vil det ske ud fra formel (3.20) og (3.21). 

Til sidst er det værd at nævne, at der til Heston-modellen findes en analytisk løsning, hvis man ønsker at 

prisfastsætte en europæisk call-option. Det ligger uden for afgrænsningen i dette speciale at bevise den 

analytiske formel, og hver gang der henvises til den analytiske pris i en Heston model, vil prisen være 

beregnet via et hjælpeprogram på internettet6. 

  

                                                            
6 Kilde: http://kluge.in-chemnitz.de/tools/pricer/ 
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4 Monte Carlo simulering 
I dette afsnit vil jeg gennemgå de grundlæggende elementer og idéer bag Monte Carlo simulering, og på 

baggrund heraf opstille den simpleste Monte Carlo model der eksisterer. Modellen er den klassiske 

fremstilling af en Monte Carlo model, der findes i alle bøger om emnet, og der vil senere blive henvist til 

modellen som standardmodellen. Denne model vil være benchmark for resten af de modeller der vil blive 

opstillet, og alle videreudviklinger og forbedringer vil blive testet mod netop denne model. 

Set med en praktikers øjne er modellen i sin standardform dog ikke særlig anvendelig, da det ofte vil være 

bedre at benytte en udvikling af modellen med bedre konvergensegenskaber og kortere beregningstid. Når 

der alligevel er taget udgangspunkt i denne model, er det fordi de grundlæggende elementer i al form for 

Monte Carlo simulation bliver beskrevet i standardmodellen, og alle forbedringer af standardmodellen 

tager udgangspunkt i disse elementer. 

Efter at have introduceret standardmodellen, vil jeg vise hvordan man med relativt få ændringer, kan 

tilpasse sin Monte Carlo simulering, så den også kan tage højde for stokastisk volatilitet og kan benyttes til 

simulering af Hestons-modellen. 

 

4.1 Standardmodellen 
Som nævnt i indledningen til dette speciale handler Monte Carlo simulering grundlæggende om, at 

simulere udviklingen i en stokastisk proces et tilstrækkeligt stort antal gange, og ved at betragte disse 

udfald som alle de mulige udfald, kan det ønskede resultat findes ved at tage gennemsnittet af alle disse 

udfald. Helt overordnet kan Monte Carlo simulering beskrives som en metode til at løse integralet 

                                                                                    (4.1) 

som kan udtrykkes som forventningen , hvor U er uniformt fordelt mellem 0 og 1. I dette tilfælde 

vil Monte Carlo estimatet af integralet i (4.1) være 

 ∑                                                           (4.2) 

hvor store tals lov sikrer at , når ∞. Monte Carlo simuleringen bygger altså på, at trække 

tilstrækkeligt mange udfald fra den ønskede funktion, hvorefter det estimerede integral findes som 
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middelværdien af de fundne udfald. Det er altså en simpel model i den forstand, at den blot kræver at man 

kan opstille den ønskede funktion, og samtidig har adgang til en tilfældig-tals-generator7. 

Det integral der skal løses, kan variere i antallet af dimensioner, og er f.eks. for en europæisk call-option én-

dimensionalt, mens det for sti-afhængige optioner, som de asiatiske optioner, er flerdimensionalt. Monte 

Carlo simulering er som metode generelt ikke konkurrencedygtig med andre løsningsmetoder, når der er 

tale om løsning af integraler i én dimension, men metoden kommer til sin ret i andre sammenhænge. 

Styrken i metoden ligger i løsningen af flerdimensionale integraler, fordi arbejdsmængden stiger lineært, og 

ikke eksponentielt, med antallet af dimensioner. Når jeg alligevel har valgt at beskrive metoderne gennem 

eksempler med europæiske call-optioner, er det fordi de grundlæggende principper er de samme, og fordi 

det er muligt at teste resultaterne mod Black-Scholes’ analytiske pris. 

En vigtig egenskab ved Monte Carlo simulering er, at man ud over at finde det ønskede estimat, også har 

mulighed for at beskrive usikkerheden på estimatet. Standardafvigelsen af estimatet kan findes som √  

hvor  ofte ikke er kendt og derfor findes ud fra nedenstående formel. 

 ∑                                                          (4.3) 

Det er altså muligt, via Monte Carlo simulering, at bestemme estimatet for det ønskede integral med en 

given præcision, da denne blot afhænger af antallet af simuleringer (n). Ønsker man f.eks. at halvere 

standardafvigelsen, kræver det blot at man hæver antallet af simuleringer med en faktor fire.  

Rent programmeringsmæssigt er formel (4.3) dog ikke særlig praktisk, da den kræver to gennemløb af data 

for at finde standardafvigelsen. Først skal  estimeres, og derefter skal alle simulationer løbes igennem 

igen, for at finde usikkerheden på det fundne estimat. Dette kan optimeres ved at se nærmere på 

variansformlen, og udlede en formel der kan opdateres efter hver simulation. Dette gør det muligt, at 

summere data op løbende, uden at gemme sine observationer, og dermed forøge effektiviteten af 

modellen. Nedenstående beregninger viser kort hvordan udledningen kan foretages: ∑ ∑ 2 · ·  
∑ · 2 · · · ∑ · 2 · ·

 

                                                            
7 Dette emne bliver nærmere gennemgået i kapitel 5. 
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∑ · ∑
 

                   
∑ ∑

                                                                             (4.4) 

Som det ses endes der ud med et udtryk som er utrolig favorabelt at arbejde med i et 

programmeringssprog som SAS, da hver enkelt observation blot skal gemmes i to forskellige 

dummyvariable. Dette foregår i en løkke, som sørger for at den ene dummyvariabel summerer kvadratet af 

værdien i observationerne, mens den anden blot summerer værdierne. På denne måde er det muligt, ud 

fra formel (4.4), at følge hvordan variansen/standardafvigelsen udvikler sig hver gang man foretager en ny 

simulering, blot ved at opdatere de to dummevariable og bruge formel (4.4). Dette bliver utrolig brugbart 

senere, når vi skal udtale os om præcisionen i modellerne, men den største fordel ved at arbejde med 

formel (4.4) frem for (4.3) er, at man ikke behøver at gemme alle observationerne, for at kunne udtale sig 

om usikkerheden på det estimat man kommer frem til. 

 

4.1.1 Prisfastsættelse af optioner med standardmodellen 
Hvis Monte Carlo simulering skal benyttes til at prisfastsætte optioner, er det muligt, at følge en simpel 

fremgangsmåde, som vil være identisk for alle optionsprisfastsættelsesproblemer, der løses med Monte 

Carlo simulering. 

1) Opstil udviklingen for den underliggende proces  

2) Find ·  tilfældige normalfordelte tal ( ) med middelværdi 0 og varians 1. Her svarer n til antallet 

af ønskede simuleringer, mens b = ∆  i sti-afhængige optioner (b = 1 for ikke-sti-afhængige 

optioner). 

3) Benyt de tilfældige tal til at simulere udviklingen i den underliggende proces. 

4) Bestem værdien af optionen ( ) for alle n simuleringer. 

5) Find den samlede optionsværdi som gennemsnittet af optionsværdierne for de n simuleringer. 

Eksemplificeret ved prisfastsættelse af en europæisk call-option, kan standardmodellen inden for Monte 

Carlo simulering således beskrives ved følgende 

 , … , ∑ ∑ · max 0,                         (4.5) 
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hvilket kan illustreres som i diagram 4.1. Diagrammet viser udviklingen i det underliggende aktiv 100 gange 

(n = 100). Monte Carlo estimatet findes herefter, jf. punkt 4) og 5) i ovenstående fremgangsmåde, ved at 

finde optionsværdien i de 100 simuleringer, og herefter tage gennemsnittet af disse. 

Diagram 4.1 

 
Note: Udviklingen i den underliggende proces simuleret 100 gange fra tid 0 til tid 1. Startværdi = 100. 

Modellen bygger grundlæggende på den centrale grænseværdisætning, som siger, at prisen i (4.5) vil 

konvergere i fordeling mod normalfordelingen, når antallet af simuleringer går mod uendelig. Dette gælder 

fordi betingelserne for den centrale grænseværdisætning er opfyldt, nemlig at der arbejdes med n 

uafhængige og identisk fordelte tilfældige tal , med kendt middelværdi  og varians 0. Da der som 

sagt gælder at  er i.i.d, så gælder der også at  er i.i.d, og derfor gælder den centrale 

grænseværdisætning for formel (4.5). Effekten af dette er at 

 , … , ,    ,       ∞                                                         (4.6) 

som giver Monte Carlo estimatet  på prisen, samtidig med at det er muligt at beskrive usikkerheden via 

formel (4.3) eller (4.4). Usikkerheden vil med den nye notation kunne beskrives ved  

 ∑ , … ,                                 (4.7) 

Ud fra (4.7) er det muligt at opsætte et konfidensinterval, hvor man med en given sandsynlighed, kan 

beskrive hvor den sande optionsværdi vil ligge imellem. Konfidensintervallet kan illustreres på 

nedenstående måde  

 , … , 1 · √                                                           (4.8) 
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1  angiver 1 -fraktilen i en standard normalfordeling. Således gælder der at hvis 0,05, 

så er 1 1.96, og man vil således kunne sige at med 95% sandsynlighed vil den sande pris ligge i 

intervallet , … , 1.96 · √    ;    , … , 1.96 · √ . 
Som det ses, er det via Monte Carlo simulering muligt, at lave et estimat på en optionspris, med et vilkårligt 

lille konfidensinterval, da brøken √  vil gå imod nul, når n går mod uendelig. Det er derfor nødvendigt, at 

lave et effektivitetsmål, der gør det muligt, at sammenligne forskellige Monte Carlo simuleringer med 

hinanden, både mht. præcision og tidsforbrug. Et af de helt klassiske spørgsmål inden for Monte Carlo 

simulering er netop, at afgøre hvilken af to givne simuleringer man foretrækker, den langsomme med 

mindst varians, eller den hurtige med højst varians. Svaret på dette spørgsmål er et effektivitetsmål, hvor 

der fortrækkes den simulation hvor følgende udtryk minimeres. 

 Effektivitet = ·        (4.9) 

Effektivitetsmålet kan derfor både benyttes som sammenligningsgrundlag for to kørsler af samme model, 

med forskellige antal simulationer, men vigtigere endnu også som sammenligningsgrundlag for 

sammenligning af to forskellige modeller. Dette bliver praktisk når vi senere skal se på variansreducerende 

metoder, da disse metoders ofte længere beregningstid, kan ses i forhold til den variansforbedring de 

medfører. 

   

4.1.2 Eksempel 
I dette afsnit vil jeg give et eksempel på hvordan man vha. standardmodellen kan prisfastsætte en 

europæisk call-option, og se på konvergensegenskaberne ved denne simple Monte Carlo model. Nærmere 

optimering af modellen vil blive gennemgået i kapitel 6, hvor også antallet af simulationer vil blive 

optimeret vha. effektivitetsmålet i formel (4.9).  

I dette eksempel vil jeg prisfastsætte en option med følgende egenskaber: 

S X r T

100 100 0,05 0,25 1

 

Her kan den analytiske pris findes ud fra formel (3.8) til at være 12,33599893, hvilket er prisen vi skal 

forsøge at ramme med standardmodellen. 
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Koden, der er benyttet til at beregne Monte Carlo estimatet på optionen med ovenstående karakteristika, 

kan ses i bilag 1. Kort fortalt er ”opskriften” fra afsnit 4.1.1 fulgt således: 

1) Slutværdien for det underliggende aktiv er fundet ud fra formel (3.7) da vi har med en ikke-sti-

afhængig option at gøre. 

2) Antal simulationer er sat til 10 , svarende til 10.000.000 

3) Slutværdien for det underliggende aktiv er simuleret n gange 

4) Værdien af optionen er fundet for alle n simuleringer 

5) Den samlede optionsværdien er fundet som gennemsnittet af optionsværdierne for de n 

simuleringer. 

Der er undervejs gemt hver femtusinde simulering, for at se hvordan estimatet af optionsprisen samt 

konfidensbåndet8 udvikler sig, efterhånden som antallet af simuleringer øges. Herunder ses resultatet af 

gennemkørslen, hvor også den analytiske pris er indtegnet (rød kurve). 

Diagram 4.2 

 

Som det ses i diagram 4.2, så ligger den analytiske optionspris hele tiden mellem de to konfidensbånd, og 

afstanden mellem de to bånd indsnævres stødt og roligt, når antallet af simuleringer øges. Selve estimatet 

på optionsprisen ser ud til at ligge relativt stabilt allerede fra tre millioner simuleringer. Prisen efter 10  

simulationer findes til 12,33957971 hvilket svarer til en afvigelse fra den analytiske pris på 0,03%. 

Standardafvigelsen findes i dette tilfælde til 0,00585703. Dette er altså et eksempel på, hvordan man på 

relativt kort tid, vha. Monte Carlo simulering, kan prisfastsætte en option ret præcist. 

                                                            
8 Konfidensbåndet er i dette tilfælde valgt til 95%, svarende til 1,96 gange standardafvigelsen 
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I realiteten kan man jo sætte antallet af simulationer uendeligt højt op, og derved opnå endnu større 

præcision, men formålet er nu at finde det optimale valg af antal simulationer, der jf. formel (4.9) giver det 

mest effektive simulationsresultat. Efter en række testkørsler viser det sig, at man, for antal simuleringer 

større end 1 mio., kan lave tusinde simuleringer på 0,00215 sek. Da beregningstiden som tidligere nævnt 

stiger lineært, kan det samlede tidsforbrug, for en given beregning, med forholdsvis stor nøjagtighed, findes 

ud fra nedenstående formel. 

 
,   ·

                                                               (4.10) 

De 10  simuleringer i ovenstående eksempel er ud fra (4.10) gennemført på 21,5 sek. hvilket er næsten er 

identisk med den faktiske beregningstid på 21,47 sek. Samlet kan effektivitetsmålet fra (4.9) beregnes til at 

være 21,5 · 0,00585703 0,0007375. 

 

4.2 Implementering af Heston-modellen 
Vi har nu set hvordan Monte Carlo simulering med relativ stor præcision, kan benyttes til at prisfastsætte 

call-optioner i Black-Scholes verden. I dette afsnit vil jeg derfor fokusere på hvordan man kan prisfastsætte 

en option med stokastisk volatilitet, vha. Heston-modellen og en standard Monte Carlo model. Når man har 

modellen fra forrige afsnit, er implementeringen af modellen forholdsvis simpel, og kræver blot en ekstra 

løkke og nogle nye variable. Det vigtige at være opmærksom på i denne sammenhæng er, at man vedsiden 

af simuleringen af udviklingen i det underliggende aktiv, også simulerer udviklingen i volatiliteten, vha. en 

mean-reversion proces. Der trækkes således to tilfældige tal for hver simuleing, og som tidligere nævnt 

tages der højde for korrelationen mellem disse vha. Cholesky-faktorisering. Koden til denne model kan ses i 

bilag 4 og vil herunder blive brugt at prisfastsætte en option med nedenstående karakteristika. Der vil 

senere blive refereret til dette eksempel som case 0. 

S X r T    
100 100 0,05 3 2 0.0625 0.0625 0.25 -0.3

 

Den analytiske pris, til en option med disse parametre, kan findes til at være 23.796702669. Beregningen 

vha. Monte Carlo simulering er foretaget med 10  simuleringer, der hver er opdelt i 30 delintervaller 

(svarende til ∆ 1/10), og prisen findes til at være 23.8044603, med en standardafvigelse på 0.0352683. 

Dette svarer til en afvigelse fra den analytiske pris på 0.032589%. Tidsforbruget for beregningen er 197 sek. 

                                                            
9 Kilde: http://kluge.in-chemnitz.de/tools/pricer 
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I diagrammet herunder er udviklingen i Monte Carlo estimatet samt konfidensbåndene indtegnet sammen 

med den analytiske pris. 

Diagram 4.3 

 
Note: Udviklingen i Monte Carlo estimatet på en option med stokastisk volatilitet. 

 
Estimatet i diagram 4.3 viser tydeligt hvordan modellen allerede efter relativt få simuleringer, er ganske tæt 

på den analytiske pris, som for øvrigt hele tiden ligger mellem de to konfidensbånd. Konfidensbåndene kan 

dog virke en smule brede, men løsningen på dette problem vil blive behandlet senere i kapitel 7 og 8. 
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5 Tilfældige tal 
Med vores viden fra forrige afsnit er det klart, at tilgangen til tilfældige tal er en helt central del af Monte 

Carlo simulering. De er selve motoren for hele modellen, og derfor vil jeg i dette afsnit se nærmere på 

frembringelsen af disse, samt kort lave et par tjek af om de overholder de egenskaber, vi forudsætter i 

modellen. En mere dybdegående analyse af de tilfældige tal ligger uden for afgrænsningen af dette 

speciale.  

Alt efter hvilket program der benyttes på computeren, vil man have indtil flere forskellige muligheder for at 

trække forskellige typer af tilfældige tal. Jeg har som tidligere nævnt valgt at benytte SAS10 til at 

programmere mine Monte Carlo simuleringer, og indbygget i programmet findes flere forskellige former for 

tilfældige tal. Der er således både mulighed for at trække uniformt- og normalfordelte tilfældige tal, og da 

udviklingen i det underliggende aktiv skal bruge et normalfordelt tal, kan disse blot trækkes direkte. Den 

grundlæggende metode, at fremskaffe tilfældige normfordelte tal på, er dog ved at trække uniformt 

fordelte tal, og konvertere disse til normalfordelte tal vha. forskellige metoder. I dette afsnit vil jeg således 

vise hvordan det er muligt at frembringe tilfældige tal, uden at have adgang til ret meget computerkraft. 

Helt overordnet kan en serie af tilfældige tal karakteriseres som tilfældige, hvis de er blevet frembragt af en 

generator, der har gjort dette på en ikke på forhånd fastlagt måde, således at tallene ikke uden videre kan 

genskabes. En serie af tilfældige tal vil således blive forskellig hver gang den forsøges genskabt. Problemet 

er imidlertid, at tilfældige tal der genereres fra en computer ikke opfylder denne egenskab, og de kan 

således ikke kaldes ”tilfældige” i ordets bogstavelige forstand, hvorfor man i stedet benytter betegnelsen 

”pseudo-tilfældige”. Dette betyder, at jeg til mine Monte Carlo simuleringer ikke benytter tilfældige tal, 

men derimod tal, der har så mange af de tilfældige tals egenskaber, at vi kan benytte dem som om de var 

tilfældige. 

 

5.1 Tilfældige tal trukket på en computer 
Når man benytter en computer til at trække tilfældige tal, vil man opleve at den række af tal man får som 

output, vil være endelig, og begynde at gentage sig selv, hvis man fortsætter trækningen længe nok. 

Rækken af tal er således ikke længere tilfældig, men deterministisk, da man efter et hvis antal udtræk vil 

kunne forudsige det næste ”tilfældige” tal. Dette er præcis hvad der forstås ved ”pseudo-tilfældige” tal, og 

én af de mest kendte måder at producere sådanne tal på, er vha. de såkaldte ”congruential generators”. 

Disse metoder frembringer tilfældige tal xn ud fra formlen g(xn-1)=xn, således at forrige tal benyttes til at 

                                                            
10 SAS version 9.0 
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bestemme det næste. Dette er samtidig grunden til, at rækken vil begynde at gentage sig selv i serier, da 

ethvert tal afhænger af det forrige tal. Rækken vil således gentages, hvis/når den vender tilbage til sin 

initiale værdi11.  

Helt præcist kan de congruentielle generatorer beskrives ved en generel form hvor 

 ·                                                             (5.1) 

hvilket altså betyder, at hele serien er deterministisk bestemt ud fra et givet input. Generatorens output, 

inden den begynder at gentage sig selv, kaldes for generatorens cyklus, og længden af denne cyklus kaldes 

for generatorens periode. Den maksimale periode for en given generator vil altid være mindre eller lig m, 

hvorfor man kunne fristes til at tro, at et højt valg af m vil sikre en lang periode, hvilket naturligvis er at 

foretrække. Dette er dog ikke tilfældet, med mindre man også tager højde for samspillet med de andre 

parametre. Jeg har valgt ikke at komme videre ind på valg af disse parametre, selv om der findes en masse 

teori om emnet, hvilket skyldes at området ikke hører til inden for afgrænsningen af dette speciale. Jeg vil i 

stedet henvise til McLeish12 eller Glasserman13 for yderligere uddybning af emnet. 

Det er dog stadig vigtigt at være opmærksom på, at de parametre man vælger til sin ”Congruentielle 

generator”, skal kunne skabe en talrække med en tilstrækkelig lang periode, til at den kan benyttes i 

simuleringsmæssige sammenhænge. Hvis perioden er for kort, og rækken begynder at gentage sig selv, vil 

man ikke opnå højere præcision efter én periodes gennemløb, blot formindske variansen. Hvis den 

talrække man arbejder med f.eks. blot har en periode på ti, så vil udviklingen i optionsprisen følge et billede 

det der ses herunder. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
11 Initiale værdi / begyndelsesværdi omtales ofte som ”seed” 
12 Don L. McLeish – Monte Carlo Simulations and Finance 
13 Paul Glasserman – Monte Carlo Methods in Financial Engineering 
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Diagram 5.1 

 
Note: Illustation af hvorfor man ikke kan bruge samme talrække om og om igen til simulering af en optionspris 

 
Det interessante at bemærke på grafen er, at efter hver tiende simulering vender optionsprisen tilbage til 

en pris på 23,01, og det eneste der sker ved at forsætte simuleringen med de samme ti tal er, at afvigelsen 

fra denne pris bliver mindre for hver gang talrækken genbruges. 

Hvis man selv ønsker at producere sine ”tilfældige” tal vha. en ”Congruentiel generator”, er det altså vigtigt, 

at sørge for, at inputtet kan producere en talrække, der er minimum så lang, som det antal af simuleringer 

man skal bruge. Herunder gennemgås derfor et eksempel på hvordan metoden fungerer i praksis. 

5.1.1 Eksempel på Congruentiel generator 
I formel (5.1) sættes 1,  1,  C 3      2 8. Dette giver en maksimal cyklus/periode på 

m=8. Udregningen af de pseudo-tilfældige tal kan derefter beregnes således:  1                                               ,       1 · 1 3   8 4       ,       1 · 4 3   8 7 1 · 7 3   8 2       ,       1 · 2 3   8 5       ,       1 · 5 3   8 0 1 · 0 3   8 3       ,       1 · 3 3   8 6       ,       1 · 6 3   8 1 

Rækken fortsætter herefter med 4, 7, 2, 5, 0, 3, 6, 1,…. og har således en periode på det maksimale, nemlig 

otte, svarende til m. Det ses også, at når rækken på et tidspunkt kommer tilbage til sin initiale værdi (”1”), 

så vil den gentage sig selv i cykluser i al evighed herefter.  

Til de fleste praktiske formål vil det være en fordel, hvis de tal der produceres er uniformt fordelt mellem 0 

og 1, og derfor kan det blive nødvendigt, at transformere output fra den congruentielle generator så de 

passer til deres formål. Denne transformering er lige til og kan f.eks. gøres ved at benytte nedenstående 
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formel. Grunden til at der i formlen lægges 0,5 til de fundne værdier, er at den inverse normalfordeling ikke 

er defineret ved 0 eller 1. 

 
,

                                                                                    (5.2) 

Ud fra formel (5.2) vil rækken fra den congruentielle generator give anledning til følgende talrække: 0.188, 

0.563, 0.938, 0.313, 0.688, 0.063, 0.438, 0.813 som altså er uniformt fordelt i intervallet [0,1]. For at kunne 

benytte denne talrække i Monte Carlo sammenhæng skal vi dog bruge en række af normalfordelte tal, og 

derfor skal denne talrække transformeres endnu engang. Igen er der stor forskel på hvilket program man 

benytter, og man vil i mange tilfælde have adgang til en statistikpakke, hvor denne transformation kan 

laves ved at benytte den inverse normalfordeling. Jeg vil dog i dette tilfælde fokusere på, hvordan man, 

uden sådanne hjælpepakker, alligevel har mulighed for at lave den nødvendige transformation, så tallene 

kan benyttes til at simulere udviklingen i en aktiekurs vha. den geometriske Brownske bevægelse. 

 

5.2 Box-Muller transformation 
Til at lave transformationen fra uniformt fordelte tal til normalfordelte tal, har jeg valgt at fokusere på Box-

Muller algoritmen. Metoden kræver to rækker af uniformt fordelte tal, mellem 0 og 1, og producerer herfra 

én række af normalfordelte tal. Algoritmen passer derfor perfekt ind i en proces, hvor man først benytter 

en congruentiel generator til at producere uniformt fordelte tal, og derefter har behov for at transformere 

disse til normalfordelte tal.  

Modellen tager udgangspunkt i, at man har et par af uniformt fordelte tal ,  til rådighed, hvorefter 

man kan beregne et normalfordelt tal ud fra formlen 

 2 · log U1 · 2 · · 2                                         (5.3) 

Metoden er relativt tidskrævende, fordi den først kræver at man ud fra den congruentielle generator 

producerer en række tilfældige tal og laver disse om så de ligger mellem 0 og 1. Derefter skal Box-Muller 

algortimen så bruges, og alt dette tager forholdsvis lang tid når det skal gøres millioner af gange i en Monte 

Carlo simulering. Derfor er det klart en fordel hvis man kan trække direkte fra normalfordelingen, hvilket 

derfor også er valgt i kodningen af Monte Carlo simuleringerne i denne opgave. Man skal dog være 

opmærksom på at disse træk direkte fra normalfordelingen også er lavet ud fra en algoritme, hvilket 

betyder at også disse tal er ”pseudo-tilfældige”.  
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5.3 Test af tilfældige tal 
Det er nu klart, at de ”tilfældige” tal der arbejdes med på en computer, ikke er tilfældige, og derfor er det 

nødvendigt, at teste om tallene alligevel har tilstrækkeligt mange af de tilfældige tals egenskaber, til at de 

kan benyttes til praktiske formål. En dyberegående analyse af dette vil jeg som sagt ikke komme nærmere 

ind på, men jeg vil kort introducere to måder hvorpå det er muligt at udtale sig om tallene er uafhængige 

og uniformt fordelt. 

5.3.1 Runs Test  
Der findes flere måder hvorved det er muligt at lave sådanne tests, og en af de mest simple er ”Runs test” 

for uafhængighed. I testen tjekkes således én af de helt grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt 

for rækken af tilfældige tal, nemlig at der ikke er nogen systematik i den rækkefølge tallene figurerer. 

Testen går ud på, at teste hypotesen om, at rækken af n tal er uafhængige, ved at teste antallet af ”runs” i 

sekvensen af tal. Definitionen af et ”run” beskrives lettest ved at se på et eksempel. Som illustration 

benyttes derfor rækken: 0.1, 0.2, 0.4, 0.3, 0.7, 0.8, 0.9, 0.7, 0.6, 0.5, hvor en positiv forskel mellem to på 

hinanden følgende tal beskrives med et ”+”, mens en negativ forskel beskrives med et ”-”. Talrækken kan 

derfor opskrives således: + + - + + + - - -. I dette tilfælde har rækken ”4 runs” (R=4), hvilket findes som 

antallet af gange der skiftes mellem ”+” og ”-”.  

Hvis det antages at talrækken er uafhængig og kontinuert, så er det muligt at eftervise  og 

. For talrækker større end 25 er det derudover muligt at approksimere fordelingen af R med 

normalfordelingen14. Derfor kan hypotesen om uafhængighed testes ud fra  

                                                                             (5.4)  

som afvises hvis udtrykket i (5.4) er større end den fraktil der svarer til testniveauet. Tester man f.eks. på et 

5%-niveau, så vil 1,96. Testen giver således et bud på om systematikken i de ”tilfældige” tal er for stor 

til, at man kan acceptere tallene som tilfældige. Har en talrække på 25 tal f.eks. blot haft ”3 runs”, vil det 

betyde, at der i talrækken observeres grupper af på hinanden følgende tal, der enten falder eller stiger. 

Derfor afkastes hypotesen om tilfældighed på et 5%-niveau i et sådant eksempel ud fra formel (5.4) ved at 

sige 6,76 1,96  Systematikken i en sådan talrække er derfor alt for stor til, at den kan 

betragtes som tilfældig. 

                                                            
14 Don L. McLeish – Monte Carlo Simulations and Finance, side 86 
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For at se hvordan de ”tilfældige tal” fra SAS klarer sig i en test af uafhængighed har jeg lavet en kort test af 

dette herunder. Jeg har valgt at teste de uniformt fordelte tal som produceres af SAS, og er via ”Runs test” 

kommet frem til følgende forskellige resultater: 

Antal tilfældige tal Runs Testværdi (5.4) 

10.000 6.687 0.506270 

100.000 66.711 0.345989 

1.000.000 667.020 0.866303 

10.000.000 6.667.550 0.684485 

 
Som det ses i tabellen, kan hypotesen om at tallene er uafhængige ikke afvises på et 5%-niveau, da alle 

testværdier er signifikant mindre end 1,96. Derfor konkluderes det ud fra denne lille test, at selv om vi ved 

at tallene er frembragt ud fra en algoritme, så optræder de tilfældige tal alligevel som uafhængige, og de 

kan derfor benyttes til deres formål. 

5.3.2 Test af uniformitet 
Ud over ”Runs test”, der tester for systematik i talrækken, skal de tilfældige tal også opfylde en anden helt 

grundlæggende betingelse. Tallene skal således være uniformt fordelt på hele intervallet mellem 0 og 1, og 

der må derfor ikke være større sandsynlighed for at observere tal i nogen intervaller frem for andre. Testen 

er relativ simpel, og udføres ved at inddele intervallet fra 0 til 1 i x-antal lige store delintervaller, hvorefter 

det er muligt, at tælle hvor mange observationer der er i hvert delinterval. Jeg har valgt at lave 10 

inddelinger, svarende til, at der, i hvert delinterval, skal være 10% af de uniforme tal. Resultatet med 10  

tilfældige tal kan ses i tabellen herunder. 

0.00-0.10 0.10-0.20 0.20-0.30 0.30-0.40 0.40-0.50 0.50-0.60 0.60-0.70 0.70-0.80 0.80-0.90 0.90-1.00 

9.997% 10.029% 9.996% 9.947% 10.038% 10.015% 10.005% 10.015% 9.996% 9.972%

 

Tabellen herover viser ganske tydeligt, at tallene er uniformt fordelt over hele intervallet, og selv om man 

kigger i halerne, så ligger 1.007% af tallene fra 0.00-0.01, mens 1.008% ligger fra 0.99-1.00. Ud fra denne 

lille analyse konkluderes det altså, at tallene er uniformt fordelte, og kan derfor benyttes til deres formål. 
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6 Optimering af standardmodellen 
I dette afsnit vil jeg kigge nærmere på standardmodellen fra afsnit 4, og forsøge at optimere antallet af 

simuleringer, med fokus på at optimere effektivitetsmålet fra formel (4.9). Efter at have optimeret antallet 

af simuleringer i standardmodellen, vil den fundne model kunne benyttes som benchmark for de modeller 

der udvikles i de efterfølgende kapitler. Her vil effektiviteten af den ”optimale” standardmodel blive 

sammenlignet med modellerne med variansreduktion, for herudfra at konkludere om de 

variansreducerende metoder forøger effektiviteten. 

Ud over at optimere antallet af simuleringer i Black-Scholes verden, vil jeg også vise hvordan man kan 

optimere både antal simuleringer og antal tidsindellinger i approksimationsskemaer der benyttes samme 

med Heston-modellen. 

6.1 Standardmodellen i Black-Scholes verden 
Standardmodellen i Monte Carlo simulering er, som tidligere nævnt, en simulationsbaseret tilgang til 

optionsprisfastsættelse, og det stokastiske element i modellen betyder derfor, at det fundne prisestimat 

ikke vil være identisk hver gang modellen køres igennem. Dette er illustreret i diagram 6.1, hvor fem 

forskellige stier af prisestimatet er vist som funktion af antallet af simuleringer. 

Diagram 6.1 

 
Note: Udviklingen i monte carlo estimater for fem forskellige rækker af tilfældige tal, vist som funktion af antallet af simuleringer 

 
Dette betyder, at det optimale valg af n ikke afhænger af hvor godt modellen rammer den analytiske pris, i 

de eksempler der bliver testet, netop for at undgå at heldige/uheldige rækker af de tilfældige tal skal sløre 

modellens egenskaber. I stedet kommer valget af n til at afhænge af usikkerheden på estimatet, hvilket 

præcis er hvad der tages højde for i formel (4.9). Som en lille sidebemærkning hertil, er det i diagram 6.1 

værd at bemærke, at netop usikkerheden på de fem estimater bliver mindre og mindre, når antallet 

simuleringer øges. Dette ses ved at sammenligne hvordan de fem prisstier ligger ift. hinanden efter én 
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million simuleringer og efter ti millioner simuleringer, hvor det tydeligt ses at spændet mellem de fem 

grafer er kraftigt indsnævret. 

Selve testen, der skal føre til at finde det optimale valg af n, vil blive lavet ved at se hvordan 

effektivitetsmålet fra formel (4.9) udvikler sig, efterhånden som der laves flere simuleringer. Ud fra dette vil 

det være muligt, at se hvornår udtrykket er minimeret, og dermed konkludere, hvornår det ud fra en 

effektivitetsbetragtning, ikke kan betale sig at lave flere simuleringer. Resultaterne fra gennemkørslen er 

opsummeret i tabellen og diagrammet herunder. 

Antal simuleringer Estimat Std. dev. +/- Tid Effektivitetsmål

50.000 12,230 0,0828 -0,858% 0,1075 0,000737

100.000 12,323 0,0587 -0,104% 0,2150 0,000741

250.000 12,354 0,0371 0,143% 0,5375 0,000741

500.000 12,336 0,0262 -0,002% 1,0750 0,000738

1.000.000 12,321 0,0185 -0,120% 2,1500 0,000736

2.500.000 12,327 0,0117 -0,071% 5,3750 0,000736

5.000.000 12,338 0,0083 0,016% 10,7500 0,000737

10.000.000 12,340 0,0059 0,029% 21,5000 0,000738

25.000.000 12,333 0,0037 -0,026% 53,7500 0,000737

50.000.000 12,334 0,0026 -0,018% 107,5000 0,000736

Note: ”+/-” indikerer estimatets procentvise afvigelse ift. den analytiske pris. 

Diagram 6.2 

 
Note: Udviklingen i effektivitetsmåltet i standardmodellen, som funktion af antal simuleringer 

 
Ud fra tabellen og diagram 6.2 ses det, at effektivitetsmålet stort set er konstant fra 1.000.000 

simuleringer til 50.000.000 simuleringer, hvilket må betragtes som lidt af en skuffelse. Det viser sig nemlig, 
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at den værdi15 der ifølge teorien skal bruges til at identificere det optimale valg af antal simuleringer, ikke 

er særlig anvendelig i praksis16. Ud fra tabellen er det derfor svært at konkludere hvad det optimale niveau 

for antallet af simuleringer er i standardmodellen. 

Det kan vises rent matematisk, at det er umuligt at optimere antallet af simuleringer i dette eksempel, ved 

at minimere effektivitetsmålet. Dette gøres ved at se på de to faktorer der indgår i beregningen i formel 

(4.9). Tiden det tager at køre x-antal simuleringer, er tidligere fundet til at være 0,00000215 · , mens det 

kan vises at standardafvigelsen udvikler sig efter 18,52 · , . Beregningen af effektivitetsmålet bliver 

derfor som følger: ·    ,       0,00000215 ·       18,52 · ,   0,00000215 · · 18,52 · ,  

0,00000215 · · 342,99 · 1
 

0,00000215 · 342,99 · 0,000737 

Det ses at antallet af simuleringer ikke har nogen effekt på effektivitetsmålet, da dette er konstant og 

uafhængigt af x. Ud fra denne betragtning kan man derfor overveje om man skulle begynder at vurdere 

effektiviteten ud fra andre parametre. En mulig kandidat, som alternativ vurderingsmetode, kunne f.eks. 

være usikkerheden/standardafvigelsen på estimatet, hvor man fastsætter en ønsket usikkerhed, og ser 

hvor mange simuleringer der skal til for at opnå den ønskede præcision. Når denne vurderingsmetode 

bliver benyttet til at sammenligne forskellige modeller, vil den afgørende faktor derfor være hvor hurtigt 

modellen kommer ned på den ønskede usikkerhed på estimatet. 

Som eksempel på den alternative vurderingsmetode har jeg derfor valgt at sætte den ønskede 

standardafvigelse til 0,005, og vil forsøge at finde det antal simuleringer der skal til, for at opnå denne 

præcision. Resultatet af kørslen ses herunder i diagram 6.3. 

 

 

 

                                                            
15 Effektivitetsmålet 
16 Dette gælder kun for sammenligning af to simuleringer af samme model. Effektivitetsmålet kan stadig bruges til at 
sammenligne to forskellige Monte Carlo modeller med hinanden. 
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Diagram 6.3 

 
Note: Udviklingen i standardafvigelsen på estimatet, som funktion af antal simuleringer. 

 
Det viser sig, at den ønskede præcision er opnået efter 13,7 mio. simuleringer, hvilket ifølge formel (4.10) 

svarer til en beregningstid på 29,46 sek. Effektivitetsmålet bliver som forventet 0,005 · 29,460,000737, lige som de tidligere gennemregnede eksempler, og selv om denne værdi ikke kunne bruges til 

at skelne forskellige kørsler af standardmodellen fra hinanden, skal vi alligevel bruge målet senere. 

Effektivitetsmålet vil således senere blive benyttet til at sammenligne den ”optimale” standardmodel, med 

modeller med variansreduktion, for at se om disse modeller er mere effektive end standardmodellen. 

Som en sidste bemærkning er det, i tabellen med gennemkørslerne, værd at lægge mærke til hvordan 

standardafvigelsen udvikler sig, som funktion af antallet af simuleringer. Det viser sig nemlig, at teorien om, 

at det kræver fire gange så mange simuleringer, hvis standardafvigelsen ønskes halveret, passer med de 

beregnede eksempler. Således bliver standardafvigelsen halveret fra 250.000 simuleringer til 1.000.000 

simuleringer, ligesom det også er tilfældet fra 2.500.000 simuleringer til 10.000.000 simuleringer. På denne 

baggrund er det altså ud muligt at udtale sig om hvor lille standardafvigelsen vil være, hvis man 

gennemførte 3.2 mia. simuleringer. Dette svarer nemlig til 50.000.000 · 4  simuleringer, hvilket medfører 

at standardafvigelsen bliver 
, 0,000325. 
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6.2 Standardmodellen med stokastisk volatilitet 
For at kunne optimere valget af antal simuleringer (n) og antal tidsinddelinger (b) i Hestons model, har jeg 

valgt at prisfastsætte en option, magen til Leif Andersens case 317, med forskellige valg af n og b. Grunden 

til at case 0 fra kapitel 4 ikke er videreført i denne sammenhæng er, at eksemplet er for let for at prise 

rigtigt, og derfor vil betydningen af n og b ikke blive tydeliggjort. Den konkrete case er et meget stresset 

scenarie, og derfor bliver det tydeligt hvilken effekt valget af n og b har på præcisionen af resultatet. Der vil 

være mere fokus på det omtalte problem i kapitel 10, hvor alternative løsninger indføres. 

Antallet af simuleringer varierer fra 1.000 til 2.500.000, mens antallet af tidsinddelinger varierer fra 5 til 80, 

svarende til hhv. ∆ 1 og ∆ 1/16. Resultatet af de i alt 35 testkørsler er vist i tabellen herunder, hvor der 

for hver testkørsel er angivet fire outputvariable. Disse outputvariable angiver oppefra og ned følgende: 

”Absolut afvigelse fra den analytiske pris”, ”standardafvigelse”, ”effektivitetsmål” og ”beregningstid i sek.”. 

                        Δ 

n 
1 1/2 1/4 1/8 1/16 

1.000 

10.656 

7.212 

2.081 

0 

1.618 

1.649 

0.217 

0 

2.986 

1.990 

0.990 

0 

3.733 

1.832 

0.839 

0 

2.784 

1.640 

1.615 

1 

5.000 

3.773 

1.605 

0.670 

0 

2.525 

0.920 

0.440 

1 

1.436 

0.915 

0.586 

1 

1.185 

0.862 

0.967 

1 

0.977 

0.739 

1.331 

2 

25.000 

3.813 

0.541 

0.205 

1 

1.488 

0.355 

0.189 

2 

1.207 

0.384 

0.443 

3 

0.441 

0.328 

0.639 

6 

0.262 

0.317 

1.171 

12 

100.000 

3.995 

0.234 

0.126 

2 

1.925 

0.188 

0.163 

5 

0.832 

0.172 

0.340 

29 

0.443 

0.167 

0.641 

23 

0.117 

0.169 

1.313 

46 

250.000 

4.159 

0.150 

0.131 

6 

2.171 

0.120 

0.198 

14 

1.075 

0.112 

0.362 

29 

0.409 

0.108 

0.670 

58 

0.131 

0.108 

1.333 

115 

1.000.000 

4.234 

0.073 

0.123 

23 

2.228 

0.062 

0.212 

55 

1.148 

0.056 

0.358 

113 

0.468 

0.053 

0.657 

231 

0.210 

0.054 

1.382 

461 

2.500.000 

4.349 

0.047 

0.123 

57 

2.281 

0.039 

0.212 

138 

1.086 

0.035 

0.355 

283 

0.501 

0.035 

0.707 

579 

0.255 

0.034 

1.308 

1152 

Note: For hver simulering er der angivet fire outputvariable som oppefra og ned tæller: Absolut afvigelse fra analytisk pris, standardafvigelse, effektivitetsmål, tid. 

                                                            
17 Leif Andersen: Efficient Simulation of the Heston Stochastic Volatility Model – Side 24, eller afsnit 10.4 
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Ved at sammenligne de forskellige testkørsler, er det muligt at lave en række forskellige konstateringer. For 

det første observeres der en tendens til at standardafvigelsen er faldende, når man bevæger sig skråt ned 

til højre i tabellen, svarende til et stigende antal simuleringer og en mindre delta-værdi. Umiddelbart er 

standardafvigelsen dog størst påvirket af et stigende antal simuleringer, hvilket betyder, at hvis antallet af 

simuleringer holdes fast, så vil der til sidst ikke være nogen effekt af at formindske delta. Således 

observeres der kun et meget lille fald i standardafvigelsen ved at gå fra ∆ 1/8 til ∆ 1/16, samtidig med 

at beregningstiden fordobles. Ud fra denne betragtning kunne det derfor se ud som om, at det ikke, ud fra 

en effektivitetsbetragning, kan betale sig at benytte deltaværdier under 1/8. Når dette er sagt skal man 

dog være klar over, at dette er et meget stresset scenarie, hvorfor antallet af diskrete inddelinger også bør 

være højere end ellers. Er der f.eks. tale om et eksempel magen til case 0, så vil et mindre antal inddelinger 

være tilstrækkeligt til at ramme den rigtige pris. 

Det er dog interessant at observere, at hvis antallet af tidsinddelinger vælges for lavt, så kan det godt være 

at standardafvigelsen er lav, pga. et højt antal simuleringer, men afvigelsen fra den rigtige pris til være over 

firs gange standardvigelsen. Dette betyder altså, at prisen konvergerer mod en forkert værdi, hvis ikke 

antallet af tidsinddelinger vælges tildstrækkeligt højt. I et stresset scenarie som dette ses det faktisk, at 

delta bør vælges endnu mindre end tabellen viser, for at være sikker på at prisen konvergerer mod den 

rigtige værdi. 

Ud fra ovenstående betragtninger må konklusionen derfor være, at antallet af simuleringer og diskrete 

tidsinddelinger afhænger meget kraftigt af hvilken option man ønsker at prisfastsætte. Dog er det tydeligt, 

ud fra denne korte analyse, at både antallet af simuleringer og værdien af delta spiller en væsentlig rolle i 

præcisionen af en given simulering. Hvis approksimationsmetoden man benytter er et Euler-skema, ligesom 

som det er tilfældet her, så bør man være opmærksom på at vælge antallet af tidsinddelinger tilpas stort, 

således at prisen konvergerer mod den rigtige værdi. Det hjælper således ikke at arbejde med en lav delta-

værdi, og et højt antal simuleringer, da prisen ved sådanne simuleringer, vil konvergere mod en forkert 

værdi.  
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7 Variansreducerende metoder 
Som tidligere nævnt er det muligt, at nedbringe variansen af Monte Carlo-simulationens resultat, blot ved 

at øge antallet af simuleringer, hvilket vi så effekten af i afsnit 4 samt afsnit 6. Denne form for 

variansnedbringelse er dog yderst langsommelig, da det kræver fire gange så mange simuleringer, hvis man 

ønsker at halvere standardafvigelsen. Derfor vil jeg, i dette kapitel, beskæftige mig med andre metoder til 

nedbringelse af variansen, som ikke tager udgangspunkt i at øge antallet af simuleringer, men i stedet ser 

på egenskaber ved modellerne og de tilfældige normalfordelte tal, som gør det muligt at forøge 

præcisionen af Monte Carlo simuleringen.  

Når de variansreducerende metoder bliver indarbejdet i modellerne, virker det umiddelbart som en rimelig 

antagelse, at modellerne vil beslaglægge mere beregningstid på at producere et resultat med samme antal 

simuleringer, og derfor er der behov for at benytte effektivitetsbegrebet fra formel (4.9). Dette begreb gør 

det muligt, at sammenligne forskellige modeller med variansreduktion, således at effektivitetsmålet bliver 

beregnet som varians i forhold til tidsforbrug. Derudover er det også muligt, at sammenligne modeller med 

og uden variansreduktion med hinanden, hvilket bliver praktisk, når vi skal se hvor meget introduktionen af 

de variansreducerende metoder betyder for vores Monte Carlo-simuleringer. 

7.1 Antithetic Variates (AV) 
Antithetic Variates (AV) hører til blandt de simpleste af de variansreducerende metoder, og bygger i al sin 

enkelthed på, at nedbringe variansen ved at indse, at hvis Z er et normalfordelt tal, så er –Z det også. Ved at 

generere stier ud fra både , … ,  og , … , , udnytter man således, at normalfordelingen er 

symmetrisk omkring nul, og sikrer dermed, at middelværdien af de normalfordelte tal bliver nul, samtidig 

med at man får en symmetrisk fordeling. På denne måde sikrer AV-metoden, at første moment i 

normalfordelingen passer. 

Helt konkret beregnes optionsprisen ud fra formlen  

                      , … , ∑ ∑                              (7.1) 

hvor formålet er, at opnå et mere præcist resultat, fordi store værdier af Z, der trækker optionen i én 

retning, modsvares af en tilsvarende negativ værdi, der trækker optionen i modsat retning. Modellen 

sørger dermed for, at ekstreme udfald fra normalfordelingen, ikke får lige så stor påvirkning af resultatet 

som de ellers ville have fået. Dette er grundidéen bag Antithetic Variates, og vil medføre, at modellen bliver 

mere præcis, da der kan opstilles et mindre konfidensinterval. Dette er sandt, da der må gælde at Z og –Z er 

negativt korrelerede, fordi rækker at tilfældige tal, der har tendens til at trække aktiekursen i én retning, vil 
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modsvares af rækker der trækker udviklingen i den modsatte retning. Fordi aktiekursen, der anvendes til 

beregning af optionsprisen, beregnes som gennemsnittet af disse to kursudviklinger, vil variansen i denne 

optionspris blive formindsket ved brug af Antithetic Variates, fordi ekstreme udfald fra normalfordelingen 

ikke længere har den samme effekt.  

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at selv om Z og –Z ikke er uafhængige, så vil gennemsnittet af flere 

optionspriser være uafhængige og identisk fordelte, og det er derfor muligt at benytte de sædvanlige 

beregninger fra normalfordelingen, når optionsprisens konfidensinterval skal bestemmes.  

Man skal derudover være klar over, at man ved at benytte Antithetic Variates, kommer til at bryde nogen af 

grundprincipperne ved Monte Carlo-simulering, fordi en følgeegenskab ved at benytte Antithetic Variates 

er, at halvdelen af de ”tilfældige” tal, ikke længere er tilfældige i ordets bogstavelige betydning. 

Præcisionen af simulationen øges dog ved denne metode, og man sikrer samtidig at modellens 

overordnede antagelser om, at de tilfældige normalfordelte tal har middelværdi nul, overholdes. Der er 

derfor tale om en metode, der udnytter normalfordelingens egenskaber, uden at de simulerede 

optionspriser vil ophøre med at være stokastiske. 

Når modellen opbygges i SAS er det ved Antithetic Variates, ifølge teorien, muligt at nøjes med at simulere 

halvt så mange tilfældige tal, da disse alle giver anledning til to forskellige forløb af aktiekursen. 

Umiddelbart er udvidelsen fra standardmodellen til en model med AV derfor ligetil, da standardmodellen 

derfor blot udvides til at køre igennem halvt så mange gange, med to udviklinger i aktiekursen for hvert 

tilfældigt simuleret tal. Jeg har dog i min programmering valgt ikke at nøjes med at køre halvt så mange 

simuleringer igennem ved AV, da det viser sig at tidsforbruget ved det to modeller ikke har et forhold der 

hedder 1:2. Af denne årsag har jeg valgt at køre lige mange simuleringer igennem, når de to modeller skal 

sammenlignes, og i stedet valgt at fokusere på effektivitetsmålet, således at der tages højde for det ekstra 

tidsforbrug ved AV. 

7.1.1 Test af AV vs. Standardmodellen 
For at teste hvor godt de to modeller konvergerer mod den analytiske pris har jeg valgt at sammenligne 

hvordan prisen ændrer sig, i takt med at antallet af simuleringer stiger. I denne sammenhæng har jeg valgt 

at lade x-aksen vise antallet af simuleringer, hvor man skal være opmærksom på, at der for AV er trukket to 

tilfældige tal pr. simulering. Dette betyder, at den sti som viser udviklingen i optionsprisen med AV i 

diagram 7.1, for alle x (antal simuleringer), vil være baseret på dobbelt så mange tilfældige tal som grafen 

for standardmodellen. Det viser sig, at AV-metoden kræver 0,00271 sek. for at trække 1.000 tilfældige tal, 

hvor standardmetoden jf. afsnit 4.1.2 kræver 0,00215 sek. Dette svarer til en forøgelse i tidsforbrug på 
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26%, og det ville derfor være helt urimeligt at sammenligne standardmodellen med en 

gennemkørsel af AV med halvt så mange simulationer. 

Diagram 7.1 

 
Note: Graf der viser konvergensegenskaberne ved standardmodellen og model med AV som funktion af antal simulationer  

 
Det observeres i diagram 7.1, at AV nærmer sig den analytiske pris allerede efter 500K simulationer, og 

vigtigere endnu, at den holder sig på dette niveau, selvom antallet af simuleringer øges. Det virker derfor 

som en relativt stabil model, der kun i ringe grad er påvirkelig af udsving i priser på de enkelte simuleringer. 

Sammenlignes dette med konvergensen af standardmodellen, viser det sig tydeligt, at modellen med AV er 

langt hurtigere i konvergens end standardmodellen.  

Eksemplificeret ved et konkret eksempel, har jeg derfor valgt at prisfastsætte en options magen til den fra 

afsnit 4.1.2, hvor de vigtigste nøgletal kan sammenlignes i tabellen herunder. Eksemplet er gennemregnet 

med 10  simuleringer og koden der er benyttet kan ses i bilag 2. 

Model Pris Afvigelse(%) Std. afv. Tid (sek) Effektivitet

Analytisk 12,33599893 0% - - - 

Standardmodellen 12,33957971 0,029% 0,00585703 21,5 0,000738

Antithetic Variates 12,33899129 0,024% 0,00308698 27,1 0,000258

Det ses i tabellen at modellen med AV er mere præcis, har mindre standardafvigelse og selv om 

tidsforbruget er større, er den stadig langt mere effektiv end standardmodellen. Målt på effektivitetsmålet 

bidrager modellen med AV med en effektivitetsforbedring på ca. 65%.  

I kapitel 6 blev der introduceret en alternativ sammenligningsmetode, som er baseret på den beregningstid 

det tager modellen at komme ned på en standardafvigelse på 0,005. Jeg vil derfor gennemføre denne test 
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med AV, og se om der også her er betragtelige forbedringer ift. standardmodellen. Konvergensen mod det 

ønskelige niveau for standardafvigelsen kan ses i diagrammet herunder, for både standardmodellen og AV. 

Diagram 7.2 

 
Note: Udviklingen i standardafvigelsen på estimatet, som funktion af antal simuleringer 

 
Det ses tydeligt i diagram 7.2, at standardafvigelsen falder langt hurtigere for AV end for standardmodellen, 

og den ønskede præcision er opnået allerede efter 3.800.000 simuleringer. Tidsforbruget for denne 

gennemkørsel tager for AV-modellen 10,51 sek., hvilket skal sammenlignes med de 29,46 sek. det tog for 

standardmodellen. Dette medfører isoleret set en forbedring ift. standardmodellen på 64%. 

 

7.1.2 Afsluttende bemærkninger om Antithetic Variates 
Efter at have gennemgået metoden med AV er det tydeligt, at modellen medfører en kraftig forbedring af 

både effektivitetsmål, prisestimat og standardafvigelse, når man sammenligner med standardmodellen. 

Umiddelbart har modellen heller ingen svage sider, da det øgede tidsforbrug, modsvares af en kraftig 

variansforbedring. Modellen er herudover utrolig nem at implementere, da det kræver at minimum af 

ekstra kodning at få AV ’tilføjet’ til en almindelig Monte Carlo-simulering, samtidig med at den pga. sin 

simple opbygning er let at forklare andre brugere af modellen. Jeg betragter derfor modellen som 

brugervenlig, let forståelig og god til variansreducering. 

Ud fra disse betragtninger virker metoden med AV derfor som en god idé som minimum at tilføje til sin 

Monte Carlo simulation. 
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7.2 Kontrolvariable (KV) 
En anden måde, hvorpå det er muligt at lave variansreduktion, er ved at benytte såkaldte kontrolvariable. 

Metoden går ud på, at man, ud over at simulere den ønskede funktion, også simulerer en funktion man 

kender middelværdien af i forvejen. Det vil således være muligt, ud fra simuleringen af denne kendte 

funktion, at finde fejlestimatet på den kendte funktion, og derefter korrigere estimatet af den ukendte 

funktion for denne fejlmargin. Princippet bag metoden er således, at man lader den kendte funktion 

foretage en del af beregningen analytisk, og således kun skal simulere forskellen mellem de to funktioner. 

Det der kommer til at afgøre, om denne metode er mere effektiv end standardmodellen, er derfor hvor høj 

korrelationen mellem den oprindelige og den kendte funktion er. I denne sammenhæng er det også vigtigt 

at pointere, at mht. vores effektivitetsmål, der jo tager højde for den samlede beregningstid, så virker 

metoden med kontrolvariable mere effektivt, hvis den kendte funktion er simpel og ikke kræver for meget 

regnearbejde. 

Som tidligere er omdrejningspunktet stadig at finde forventningen til , men som hjælp til dette 

indføres en funktion som kontrolvariabel. I dette tilfælde kaldes kontrolvariablen , og er en stokastisk 

variabel med kendt middelværdi , og samtidig er den er korreleret med . Der må derfor gælde, at 0, og vi kan finde den ønskede værdi af  ud fra følgende: 

                                                                                                      (7.2) 

Det ses ud fra (7.2), at , da forventningen til fejlestimatet på den kendte funktion 

er lig 0. Omskrives udtrykket i (7.2) til  

                                                                                                      (7.3) 

ses det at metoden med kontrolvariable benytter den kendte funktion til at beregne en del af resultatet 

analytisk, og resten af resultatet fås som forskellen mellem simuleringen af de to funktioner. Det 

interessante ved modellen, som den er opstillet i (7.2), er at både den kendte og ukendte funktion er 

estimeret ud fra de samme tilfældige tal, hvilket giver baggrunden til den intuitive forståelse af modellen. 

Modellen kan af den årsag, ud fra formel (7.2), forklares intuitivt som estimatet af den ukendte funktion, 

korrigeret for den fejl man observerer i simuleringen af den kendte funktion. Fejlestimatet af den kendte 

funktion er ligetil at finde, da man kender den sande middelværdi, og hvis de tilfældige tal har ført til et 

over-/underestimat på  af , så antages det i modellen, at de samme tilfældige tal også fører til et 

fejlestimat af  i størrelsesorden . 



Monte Carlo simulering 

48 
 

 Variansreducerende metoder 

 

Antagelserne i modellen, om at fejlestimatet på  er identisk med fejlestimatet på , behøver nødvendigvis 

ikke altid at være korrekte, og modellen optimeres derfor ved at tilføje en parameter mere til modellen. 

Denne parameter, kaldet , skal styre forholdet mellem fejlestimatet af , og den effekt det har på 

fejlestimatet af . Ændringen i modellen medfører at (7.2) udvides til  

                                                                                                   (7.4) 

hvor det bemærkes at 1 medfører formel (7.2). Det er således stadig muligt at lade forholdet mellem  

og  være 1, hvis man ønsker at spare tid på estimeringen af , og manuelt sætter forholdet mellem de to 

funktioner. Den ”rigtige” måde at benytte (7.4) på, er naturligvis ved først at estimere , og derefter 

benytte dette estimat til at estimere , men da dette kræver tid, er det ikke på forhånd givet hvilken 

af de to metoder der er mest effektiv. Det er muligt at finde variansen af (7.4) til at være 

 2 ,   18                          (7.5) 

hvor det observeres, at hvis  ikke indeholder nogen information om , svarende til 0, så vil variansen 

være uændret. I et sådan tilfælde vil effektiviteten af modellen dog falde, da estimeringen af  tager tid, og 

denne tid kan betragtes som ren spildtid, hvis ikke  kan forklare ændringer i . Ud fra (7.5) observeres det 

ligeledes, at modellens succes afhænger af kovariansen mellem  og , hvor store kovarianser også 

medfører store reduceringer i variansen på . Samlet vil modellen være bedre end standardmodellen, hvis 

der gælder at 

 · 2 · ,   

 0 · 2 · ,  

 2 · , ·   

 2 · , ·   

 
· ,

  

 
· ,

                                                                                                                           (7.6) 

                                                            
18 Paul Glasserman, side 186 
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og ud fra (7.5), som er et andengradspolynomium med ”benene i vejret”, er det muligt at bestemme den 

optimale værdi af , ved at finde toppunktet i polynomiet. Den optimale værdi af , som minimerer 

variansen, findes derfor på følgende måde ud fra ”toppunktsformlen” 

 : · 2 · , ·   

 
· , · ,

   

       , ,
                                                                                 (7.7) 

og det er ud fra dette udtryk  senere vil blive estimeret. Estimationen af  sker ved, at en brøkdel af det 

samlede antal simuleringer benyttes til at simulere , hvorefter de resterende simuleringer så beregner 

estimatet af den ønskede funktion, ved brug af den fundne -værdi.  

Effekten, af den beta-værdi man kommer frem til, kan have relativt stor betydning for, hvor hurtigt 

modellen konvergerer mod den analytiske pris. For at illustrere dette ses herunder hvordan konvergensen 

er forskellig, alt efter hvilken beta-værdi man vælger. Forsøget er gennemført med de samme tilfældige 

tal19, for på den måde at udelukke stokastisk støj, og den eneste forskel på simulationerne er dermed den 

valgte beta-værdi. Som kontrolvariabel har jeg valgt den simulerede slutværdi, tilbagediskonteret med den 

risikofrie rente. Middelværdien af denne er kendt, og skal være lig startværdien. Yderligere er det værd at 

bemærke at 0 svarer til standardmodellen. 

Diagram 7.3 

 
Note: Udviklingen i prisen, som funktion af antallet af simuleringer, med forskellige beta-værdier 
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I diagram 7.3 ses det klart hvordan beta-værdierne kan være med til at formindske volatiliteten på 

konvergensstien, og tricket er således at finde den beta-værdi der giver den bedste variansreduktion. Dette 

gøres som sagt ved at benytte formel (7.7). I diagram 7.3 kunne det se ud som om, at stierne med de høje 

beta-værdier er mindst volatile og hele tiden tæt på den analytiske pris. Dette kunne tyde på en høj 

korrelation mellem den valgte kontrolvariabel og optionens output. Basalt set er beta-værdien bare et 

udtryk for hældningen på den lineære regressionslinje der findes mellem den valgte kontrolvariabel, og 

outputtet på den option man ønsker at prisfastsætte. Illustreret ved nedenstående diagrammer, som viser 

hvordan beta estimeres på en europæisk call-option med strikepris på 100, ses et meget karakteristisk 

billede af beta-estimatet på denne type optioner. Den eneste forskel på de fire forskellige estimater er, at 

startværdien på det underliggende aktiv er varieret, og dette betyder noget for hvor mange af de 1.000 

simulationer der udløber uden at optionen giver et afkast. 

Beta-estimat på 0,2376 Beta-estimat på 0,6436

  
Beta-estimat på 0,8380 Beta-estimat på 0,9475
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I diagrammerne ses det tydeligt hvordan beta-estimatet falder, med antallet af simuleringer hvor optionen 

udløber uden at give et afkast, og dette er netop grunden til at KV ikke er lige så effektiv ved optioner ”out 

of the money” 20. 

Hvis man benytter kontrolvariable, så beregner man sit estimat af  i to faser, og man er afhængig af at 

man har en funktion , der afhænger af samme underliggende proces som , men er mere simpel og derfor 

muligt at bestemme analytisk. Første fase i modellen går ud på, ud fra formel (7.7), at estimere , 

hvorefter det ønskede estimat af  findes i anden fase ud fra formel (7.4). Problemet er nu at finde ud af 

hvor stor en andel af det samlede antal simuleringer der skal bruges i fase 1, og dermed øge præcisionen af 

, sammenlignet med at bruge tid på at estimere . Det er klart, at jo mere tid der bruges på fase 1, jo 

mindre præcist bliver estimatet af , og dermed forringes effektivitetsmålet for den samlede simulering. På 

den anden side er modellen ubrugelig, hvis ikke man bruger nok tid på fase 1, og dermed med større succes 

kunne have benyttet standardmodellen. Samlet skal afvejningen, mellem tiden brugt på henholdsvis fase 1 

og fase 2, være således, at estimatet af  bliver tilstrækkelig nøjagtigt til at have en gavnlig effekt på 

resultatet, uden at det beslaglægger alt for meget beregningstid, der kunne være blevet brugt til at 

estimere . Jeg har herunder forsøgt at undersøge, hvordan estimatet af beta afhænger af antallet af 

simuleringer man lader sit estimat afhænge af. Jeg har taget udgangspunkt i en kontrolvariabel til at 

prisfastsætte en europæisk call-option, så i dette tilfælde er kontrolvariablen valgt som St. Estimatet af beta 

er bestemt ud fra formel (7.7) efter hver simulation, og resultatet af beregningen ses i diagrammet 

herunder. 

Diagram 7.4 

 
Note: Udviklingen i estimatet på beta, som funktion af antallet af simuleringer 

                                                            
20 Paul Glasserman side 189 
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Som det ses i diagram 7.4 så lander estimatet af beta, efter 5 mio. simuleringer på 0.6408, men estimatet er 

relativt stabilt allerede efter 1-2 mio. simuleringer. Hvis man tager tidsforbruget med i sin betragtning, som 

siger at 1 mio. simuleringer af beta kan klares op 2.5 sek., så har jeg valgt at konkludere at estimatet af beta 

er tilstrækkeligt præcist estimeret efter dette antal simulationer. Reelt set vil man i praksis få næsten 

samme resultat ved at estimere beta på baggrund af blot 10.000 simuleringer, hvilket kan blive aktuelt i 

mere tidskrævende beregninger, hvor 1 mio. simuleringer tager længere tid end 2-3 sek. 

Hvis effektiviteten af modellen med kontrolvariable skal sammenlignes med standardmodellen, er vi nødt 

til at antage noget om forskellen i tidsforbruget ved de to metoder. Begge metoder kræver én simulering af 

en række tilfældige tal, så det er ikke lige som ved Antithetic Variates her vi observerer forskellen i 

metoderne. Forskellen ligger i stedet i beregningen af , som i modellen med kontrolvariable er 

blevet langt mere kompliceret. Det er indlysende at jo mere kompliceret en kontrolvariabel man arbejder 

med, jo længere tid vil det tage at køre beregningen igennem, men på den anden side må man forvente at 

en kompliceret kontrolvariabel også er mere nøjagtig. Eksemplet med en europæisk call-option, og St som 

kontrolvariabel, medfører at metoden med KV tager 1.34 gange så lang tid som standardmodellen. Derfor 

skal nedenstående ulighed være gældende 

 1.34 ·                                                                                                (7.8) 

hvis effektiviteten skal være større end ved benytte standardmodellen. Dette svarer til at 

variansreduktionen skal ske med minimum en faktor 1.34, og ud fra formlen ,   21 er det netop 

muligt at beregne variansreduktionen. Vi kan således se, at hvis variansreduktionen skal ske med minimum 

en faktor 1.34, så skal korrelationen mellem  og  minimum være 0,50. Dette viser, at det ikke er 

ligegyldigt hvilken kontrolvariabel man vælger at benytte, da et krav om korrelation med  på 0,50 skal 

være opfyldt, før modellen performer bedre end standardmodellen. Under alle omstændigheder viser 

dette med al ønskelig tydelighed, at hvis der skal opnås variansreduktion vha. kontrolvariable, så er 

korrelationen den helt afgørende faktor for succes. Herunder ses en graf der viser sammenhængen mellem 

korrelation og variansreduktionsfaktoren 

 

 

 

                                                            
21 Paul Glasserman, side 187 
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Diagram 7.5 

 

og det ses tydeligt at der for høje korrelationer er meget store variansreduktioner at hente, ved at benytte 

kontrolvariable. 

I diagram 7.4 blev beta bestemt til at være 0.6408, og pga. sammenhængen mellem kovarinsen og 

korrelationen, er det muligt, at bestemme korrelationen mellem den valgte kontrolvariabel (St) og 

optionens payoff. Dette kan herefter omsættes til en variansreduktionsfaktor for netop dette problem og 

denne kontrolvariabel. 

  
, , · ·    · , · ,, 0,9244 ,  

Dette svarer altså til en variansreduktionsfaktor på , 6,87. Sagt med andre ord, så kræver 

standardmodellen 6,87 gange så mange simuleringer, for at komme ned på den samme 

usikkerhed/standardafvigelse på estimatet, som modellen med KV. Dette må siges at være en forbedring 

der vil noget. 

7.2.1 Test af KV vs. Standardmodellen 
For at se hvor god modellen med KV er i forhold til standardmodellen, har jeg lige som ved AV valgt, at 

sammenligne konvergensegenskaberne ved modellerne i et diagram, der visualiserer hvor godt modellerne 

konvergerer mod den analytiske pris. Jeg har i resten af eksemplerne med modellen med KV, valgt at 

estimere  på baggrund af 10  simuleringer, og som kontrolvariabel har jeg valgt aktivets værdi ved udløb, 

tilbagediskonteret med den risikofrie rente. Denne værdi er særlig praktisk ved prisfastsættelse af optioner 

med en aktie som underliggende aktiv, da vi ved at værdien af aktien til tidspunkt T, tilbagediskonteret til 0, altid skal give startværdien. Indtegnet i diagram 7.6 ses herunder hvordan standardmodellen, 

modellen med AV og modellen med KV konvergerer mod den analytiske pris. 
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Diagram 7.6 

 
Note: Graf der viser konvergensegenskaberne ved standardmodellen, model med AV  og model med KV som funktion af antal simulationer 

 
I diagrammet ses det hvordan modellen med KV næsten fra starten ligger sig fast på et niveau omkring den 

korrekte analytiske pris, og selv om den efter 10  simuleringer ligger længere fra analytiske pris, end 

modellen med AV, så ser konvergensegenskaberne ved KV meget fornuftige ud. 

For at kigge lidt nærmere på effektiviteten ved modellen med KV har jeg igen valgt at prisfastsætte 

optionen fra afsnit 4.1.2 vha. 10  simuleringer. Koden der er benyttet kan ses i bilag 3. 

Model Pris Afvigelse(%) Std. afv. Tid (sek) Effektivitet

Analytisk 12,33599893 0% - - -

Standardmodellen 12,33957971 0,029% 0,00585703 21,5 0,000738

Antithetic Variates 12,33899129 0,024% 0,00308698 27,1 0,000258

Kontrolvariable 12,33287512 0,025% 0,00224467 28,1 0,000142

 
Som det ses i tabellen herover er modellerne alle meget tæt på den analytiske pris, og det er således ikke 

på prisestimatet, at modellerne adskiller sig fra hinanden i denne beregning. Det interessante er til gengæld 

at se hvordan modellen med KV har en klart mindre standardafvigelse, sammenlignet med modellen med 

AV, og endda med næsten samme tidsforbrug. Det betyder, at modellen med KV, målt på 

effektivitetsmålet, er signifikant mere effektiv end modellen med AV. Man skal dog være opmærksom på, 

at det gennemregnede prisfastsættelseseksempel er lavet på én bestemt type option, og derfor kan det 

ikke ud fra dette eksempel konkluderes hvilken af modellerne der er bedst. Eksemplet skal derfor 

udelukkende ses som en guideline til hvordan modellerne muligvis performer ift. hinanden. Modellerne 

blive testet i mere grundigt i kapitel 8. 
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Lige som det blev gjort med AV og standardmodellen, har jeg igen valgt at lave en beregning af, hvor mange 

simuleringer der kræves, for at modellen med KV, kommer ned på en standardafvigelse på 0,005. 

Resultatet af dette kan ses i diagrammet herunder, hvor udviklingen i standardafvigelsen ses for de tre 

gennemgåede modeller. 

Diagram 7.8 

 
Note: Udviklingen i standardafvigelsen, som funktion af antallet af simuleringer 

 
Det viser sig, at modellen med KV kræver 2.015.000 simuleringer, for at få standardafvigelsen ned på det 

ønskede niveau, og med et tidsforbrug på 0,002568 sek. for hver 1.000 simuleringer, plus 2.5 sek. for at 

finde beta, kan den ønskede præcision opnås på 7,67 sek. Det giver et effektivitetsmål på 0,000192. Ud fra 

tidsforbruget, som det tager at opnå den ønskede præcision, viser beregninger, at modellen med KV er 3,84 

gange mere effektiv end standardmodellen, og 1,34 gange mere effektiv end modellen med med AV. Igen 

er det vigtigt at huske, at dette ene eksempel ikke viser hvordan modellerne overordnet performer ift. 

hinanden. Dette emne vil blive gennemgået nærmere i kapitel 8. 

 

7.2.2 Afsluttende bemærkninger om kontrolvariable 
Efter at have gennemgået metoden med KV kan det konkluderes, at også denne model er 

standardmodellen langt overlegen. Modellen med KV konvergerer meget hurtigere mod den analytiske 

pris, og standardafvigelse, præcision og effektivitet er alle væsentligt forbedret, sammenlignet med 

standardmodellen. Ud fra de eksempler der er gennemregnet i dette kapitel, kan det være svært at sige 

noget generelt om, hvordan modellen med KV performer ift. modellen med AV. Umiddelbart ser modellen 

med KV dog ud til at være langt den mest effektive, og standardafvigelsen har, i de konkrete eksempler, vist 
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sig at være væsentligt lavere end ved modellen med AV. Ud fra eksemplerne kan der dog ikke konkluderes 

noget entydigt, og for at kunne sige noget mere konkret om dette, vil det være nødvendigt med nogle flere 

tests, der stresser modellerne på forskellige måder. Dette vil blive gjort i kapitel 8. 

Til sidst er det værd at nævne, at metoden yderligere kan udvides, så den ikke kun afhænger af én 

kontrolvariabel, for principielt er der ikke nogen grænser for hvor mange kontrolvariable man kan medtage. 

Så længe kontrolvariablene ikke er ukorrelerede med det ønskede prisfastsættelsesproblem, vil de medføre 

noget viden til modellen og dermed forøge præcisionen.  I praksis er dette dog ikke særlig hensigtsmæssigt, 

da det er tidskrævende at estimere mange kontrolvariable, samtidig med at modellen hurtigt bliver mere 

kompleks og mindre intuitiv, hvis der er for mange kontrolvariable med. Dette er grunden til at jeg har valgt 

at se bort fra muligheden for at arbejde med mere end én kontrolvariabel ad gangen, og i stedet valgt at 

fokusere på den variansreduktion det er muligt at opnå ved at benytte KV, sammenlignet med at benytte 

standardmodellen eller AV. 
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8 Modelsammenligning 
I dette kapitel vil standardmodellen, og modellerne med variansreduktion, blive testet ved at beregne 

priser på forskellige typer europæiske optioner. Idéen er at undersøge, om valget af Monte Carlo model, 

bør afhænge af de karakteristika den ønskede option indeholder. I denne sammenhæng tænkes der både 

på de i optionen fastsatte parametre som løbetid, aftalekurs og pris på det underliggende aktiv, men også 

på markedsbestemte parametre som volatilitet og rente. Afsnittet er derfor tænkt som en undersøgelse af, 

om det kan lade sig gøre at sige noget generelt om hvilke Monte Carlo modeller, der performer godt på 

bestemte typer af optioner. Det kunne f.eks. være rart hvis man vidste, at én type model var god til at 

prisfastsætte optioner med lang løbetid eller høj volatilitet, mens en anden måske var god til optioner der 

er ”in the money”.  

I første del af dette kapitel vil effekten af parametrene i Black-Scholes verden blive gennemgået, mens der 

til slut i stedet vil blive fokuseret på parametrene i Heston-modellen, for at se om valget af Monte Carlo 

metode afhænger af disse. 

8.1 Hvad kan påvirke valget af Monte Carlo model 
Alt dette vil blive undersøgt ved at prisfastsætte de samme optioner, med de forskellige Monte Carlo 

modeller, og herefter sammenligne hvordan præcision, standardafvigelse og effektivitet afhænger af 

optionens karakteristika. Simuleringerne af de forskellige modeller vil alle være baseret på 10 simuleringer, 

og vil desuden være foretaget med de samme tilfældige tal. Baggrunden for dette er et forsøg på at gøre 

sammenligningen mere rimelig og undgå for meget stokastisk støj i resultaterne.  

I tabellen på næste side ses resultatet af beregningerne, sammen med en lille beskrivelse af hvad de 

forskellige optioner er tiltænkt som test af. Beregningerne tester betydningen af fire forskellige parametre 

(kurs, rente, volatilitet og løbetid), hvor der for hver parameter er lavet tre forskellige beregninger. Disse 

beregninger holder fire af de fem inputvariable konstante, og ændrer kun på én af parametrene ad gangen, 

for på den måde at isolere modellernes performance på netop denne parameter. For hver af de tre 

modeller er der angivet fire outputvariable for hver beregning. Disse outputvariable angiver oppefra og ned 

den beregnede optionspris, standardafvigelsen, effektivitetsmålet og prisens afvigelse i procent fra den 

analytiske pris. 
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Test af Kurs Aftalekurs Rente Vol. Tid Analytisk pris STD AV KV 

Nuværende 

kurs ift. 

aftalekurs 

120 100 5% 0,20 1 

26,1690 

- 

- 

- 

26,1696 

0,0071 

0,00108 

0,002% 

26,1692 

0,0019 

0,00010 

0,001% 

26,1678 

0,0011 

0,00004 

-0,005% 

100 100 5% 0,20 1 

10,4506 

- 

- 

- 

10,4532 

0,0047 

0,00047 

0,025% 

10,4524 

0,0023 

0,00015 

0,017% 

10,4519 

0,0018 

0,00009 

0,013% 

80 100 5% 0,20 1 

1,8594 

- 

- 

- 

1,8609 

0,0019 

0,00007 

0,081% 

1,8593 

0,0012 

0,00004 

-0,008% 

1,8605 

0,0013 

0,00005 

0,057% 

Rente-

følsomhed 

100 100 1% 0,20 1 

8,4333 

- 

- 

- 

8,4362 

0,0043 

0,00039 

0,034% 

8,4351 

0,0024 

0,00015 

0,021% 

8,4349 

0,0019 

0,00010 

0,019% 

100 100 10% 0,20 1 

13,2697 

- 

- 

- 

13,2712 

0,0051 

0,00056 

0,012% 

13,2709 

0,0022 

0,00013 

0,009% 

13,2696 

0,0016 

0,00007 

-0,001% 

100 100 20% 0,20 1 

19,6299 

- 

- 

- 

19,6302 

0,0058 

0,00071 

0,002% 

19,6301 

0,0018 

0,00008 

0,001% 

19,6289 

0,0011 

0,00003 

-0,007% 

Volatilitet 

100 100 5% 0,01 1 

4,8771 

- 

- 

- 

4,8771 

0,0003 

0,00000 

0,001% 

4,8771 

0,0000 

0,00000 

0,000% 

4,8771 

0,0000 

0,00000 

0,000% 

100 100 5% 0,30 1 

14,2313 

- 

- 

- 

14,2360 

0,0071 

0,00109 

0,033% 

14,2340 

0,0039 

0,00041 

0,019% 

14,2337 

0,0027 

0,00020 

0,017% 

100 100 5% 0,60 1 

25,5232 

- 

- 

- 

25,5369 

0,0166 

0,00591 

0,054% 

25,5293 

0,0102 

0,00284 

0,0024% 

25,5291 

0,0053 

0,00078 

0,023% 

Tid til udløb 

100 100 5% 0,20 0,1 

2,7737 

- 

- 

- 

2,7744 

0,0013 

0,00003 

0,027% 

2,7742 

0,0006 

0,00001 

0,019% 

2,7741 

0,0007 

0,00001 

0,016% 

100 100 5% 0,20 5 

29,1386 

- 

- 

- 

29,1450 

0,0129 

0,00357 

0,022% 

29,1424 

0,0065 

0,00114 

0,013% 

29,1406 

0,0030 

0,00025 

0,007% 

100 100 5% 0,20 10 

45,1930 

- 

- 

- 

45,2029 

0,0207 

0,00919 

0,022% 

45,1980 

0,0108 

0,00317 

0,011% 

45,1960 

0,0030 

0,00025 

0,007% 
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8.1.1 Nuværende kurs ift. aftalekurs 
Der er flere interessante konklusioner der kan udledes at ovenstående tabel, men det kræver at der laves 

lidt antagelser. Derfor vil jeg starte med, at se på den første test, der viser betydningen af om optionen er 

”in the money” eller ej. Dette skyldes, at alle de andre tests er baseret på optioner der er ”at the money”, 

og derfor må vi først konkludere om dette har en betydning for valget af Monte Carlo model. Ud fra de tre 

forskellige beregninger viser effektivitetsmålet, at modellen med KV er suverænt den bedste model til 

optioner der er ”in the money”, men denne suverænitet bliver mindre efterhånden som optionen kommer 

”out of the money”. Ved optioner der er klart ”out of the money” er modellen med AV den bedste model. 

Det kan derfor konkluderes, at forholdet mellem optionens aftalekurs og nuværende kurs har stor 

betydning for hvilken Monte Carlo model der er mest effektiv at benytte. Det ses til gengæld, at der for 

optioner ”at the money”, ikke er så stor forskel på modellen med AV og modellen med KV, og for at kunne 

bruge resten af de beregnede tests til noget, antager vi, at der for optioner ”at the money”, ikke er nogen 

forskel på hvilken af de to modeller der benyttes. I diagram 8.1 herunder ses hvordan effektivitetsmålet 

ændrer sig, alt efter hvilken kurs aktien har ved tid nul, når aftalekursen er 100. 

Diagram 8.1 

 
Note: Udviklingen i effektivitetsmålet og betaestimat, som funktion af kursen på den underliggende aktie (aftalekurs = 100) 

 
I diagram 8.1 ses det hvordan modellen med AV er en smule bedre, hvis kursen på den underliggende aktie 

ligger meget under aftalekursen, mens modellen med KV er klart at foretrække, hvis kursen ligger over 

aftalekursen. Som tidligere nævnt kan man, ved at sætte 0, lave modellen med KV om til 

standardmodellen. Dette er principielt hvad der sker, når optionen er meget ”out of the money”, hvilket 

betyder, at den valgte kontrolvariabel ikke længere er god til at beskrive optionens afkast. Til gengæld er 

beta høj, når optionen er ” in the money”, og derfor performer modellen med KV godt på disse optioner. 
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8.1.2 Renteniveauet  
Med ovenstående antagelse på plads, er det hermed muligt, at kigge videre på resten af de beregninger der 

er foretaget, uden at skulle tage hensyn til, at det er en ”at the money” option der beregnes på. Det næste 

der testes for er således, om niveauet for renten har nogen påvirkning af hvilken model der bør vælges. 

Fokuseres der igen på effektivitetsmålet, er det iøjefaldende at både modellen med AV og KV får et 

forbedret effektivitetsmål, efterhånden som renten hæves, mens det modsatte er gældende for 

standardmodellen. Ud fra de tre gennemregnede eksempler, er det svært at udtale sig præcis om, hvordan 

de forskellige modellers effektivitet afhænger af renteniveauet. For at blive klogere på dette, har jeg 

herunder lavet en undersøgelse af hvordan effektivitet af de to modeller ændrer sig med renteniveauet. 

Resultatet er vist i diagram 8.2, hvor det ses at modellen med KV er den mest effektive, lige meget hvilket 

niveau renten ligger på.  

Diagram 8.2 

 
Note: Udviklingen i effektivitetsmålet og betaestimatet, som funktion af renteniveauet. 

 
Hvis der fokuseres på hvordan estimatet af beta ændrer sig, er det værd at bemærke at beta er konstant 

stigende, med den stigende rente. Det betyder, at den kontrolvariabel der bliver benyttet, bliver bedre og 

bedre til at forklare payoff på optionen, efterhånden som renten stiger.  
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8.1.3 Volatiliteten 
Volatilitetens påvirkning af valget af Monte Carlo model er den næste betydende parameter der vil blive 

analyseret. I tabellen med de tre beregninger ses det at effektiviteten er faldende for alle tre modeller, når 

volatiliteten øges. Dette giver naturligvis intuitiv god mening, da en større usikkerhed på de enkelte 

simuleringer, naturligt vil medføre en større spredning af resultaterne. Ved ekstremt lave volatiliteter er 

modellerne med AV og KV således lige gode, men når volatiliteten øges, ser det ud som modellen med AV 

bliver mere påvirker, end modellen med KV. Dette er illustreret herunder i diagram 8.3. 

Diagram 8.3 

 
Note: Udviklingen i effektivitetsmålet og betaestimatet, som funktion af volatiliteten 

Det ses tydeligt i diagram 8.3, hvordan modellen med AV er langt mere påvirkelig overfor høje volatiliteter, 

end modellen med KV. Modellerne er næsten lige gode for volatiliteter under 0.20, men for volatiliteter 

større end dette, er modellen med KV langt at foretrække. I diagram 8.3 bliver det også tydeliggjort 

hvordan effektiviteten af modellen med AV nærmest falder eksponentielt med stigningen i volatiliteten.  

Der er altså igen tale om, at modellen med KV, uanset volatilitetsniveau, er den mest effektive model. 
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8.1.4 Tid til udløb 
Den sidste betydende parameter, vi mangler at undersøge betydningen af, er optionens løbetid. Det ses i 

tabellen, at også optionens løbetid, har påvirkning af hvilken model man bør benytte. Ud fra de tre 

resultater kunne det se ud som om modellen med AV er mest effektiv for optioner med meget kort løbetid, 

selvom det kun er marginalt, hvorimod det er helt tydeligt, at modellen med KV er langt den mest effektive 

for optioner med lang løbetid. Af andre konklusioner kan vi igen se, at modellerne med variansreduktion, er 

standardmodellen langt overlegen, når der ses på effektivitetsmålet. Udviklingen i effektivitetsmålet for de 

to modeller med variansreduktion, som funktion af løbetiden, kan ses i diagram 8.4 herunder. 

Diagram 8.4 

 
Note: Udviklingen i effektivitetsmålet, som funktion af optionens løbetid. 

 
I diagram 8.4 ses det hvordan modellen med KV er langt bedre til at håndtere optioner med lange løbetider, 

sammenlignet med modellen med AV. Modellen med AV er faktisk en smule mere effektiv for optioner 

med løbetider på 0.2 eller derunder, men det er igen kun marginalt, og effektivitetsmålet for modellen 

bliver kraftigt forringet hvis løbetiden øges. Dette er ikke gældende for modellen med KV, hvor 

effektivitetsmålet ligger relativt konstant, uafhængigt af løbetiden. 
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8.2 Hvilken model er den bedste 
Ud fra ovenstående analyser, er det tydeligt, at standardmodellen er klart overmatchet af modellerne med 

variansreduktion, når det kommer til effektivitet. Dette kom til udtryk i alle de gennemregnede eksempler, 

ved at modellerne med variansreduktion har et lavere effektivitetsmål end standardmodellen, i alle de 

gennemregnede eksempler. Der er derfor ikke nogen tvivl om, at de variansreducerende metoder har deres 

eksistensberettigelse, og den korte konklusion må være, at der altid er et bedre alternativ end 

standardmodellen. Det store spørgsmål er blot hvilket af alternativerne man bør vælge, og dette vil jeg 

forsøge at komme nærmere ind på i dette afsnit. 

Egentlig er der ikke så meget at diskutere, for i de fire stress-tests af tid til udløb samt kurs-, rente- og 

volatilitetsniveau, kom vi i alle tilfælde frem til samme konklusion, nemlig at modellen med KV er klart at 

foretrække. Kun i ganske få tilfælde var modellen med AV mere effektiv, men i disse tilfælde var forskellen 

minimal. Dette er gældende ved optioner ”deep out of the money”, optioner med meget kort løbetid eller 

optioner med meget lav volatilitet. I resten af tilfældene, og især i de mest stressede scenarier, viste det sig 

at modellen med KV var indtil flere gange mere effektiv end modellen med AV. Det korte svar på, hvilken 

model der er den bedste, må ud fra ovenstående betragtninger derfor være, at modellen med KV er klart at 

foretrække, såfremt man har en god kontrolvariabel til rådighed. I situationer, hvor man ikke har en idé om 

hvad man kan benytte som kontrolvariabel, kan man derfor blive nødt til at benytte modellen med AV, som 

stadig er langt mere effektiv end standardmodellen. I denne sammenhæng skal man være opmærksom på, 

at modellen med AV bygger på at de to simulerede stier er negativt korrelerede, og hvis dette ikke er 

tilfældet, så vil modellen ikke nødvendigvis være mere effektiv end standardmodellen. 

En mulig forklaring på hvorfor det viser sig, at modellen med AV ikke performer lige så godt i stressede 

scenarier, sammenlignet med modellen med KV kunne være nogle modeltekniske egenskaber. Som det 

huskes fra kapitel 7, så er modellen med AV netop bygget op omkring, at ekstreme udfald ikke skal have 

samme påvirkning af resultatet, som det elles ville have fået. Modellen bygger altså meget på en 

gennemsnitsbetragtning, og dette får større konsekvenser for præcisionen, når scenarierne bliver mere 

stressede. F.eks. vil der, når løbetiden forøges, blive større chance for at enkelte af de simulerede stier givet 

et meget højt afkast, og dette vil modellen med AV ikke fange på samme måde, fordi værdien af de 

ekstreme udfald hele tiden udglattes. 
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8.3 Optimal Monte Carlo model med stokastisk volatilitet 
I dette afsnit vil jeg forsøge at give et kort indblik i hvordan modellerne med variansreduktion klarer sig ift. 

standardmodellen, når det drejer sig om modellen med stokastisk volatilitet i Heston modellen. Jeg vil 

således forsøge at stresse parametrene i den stokastiske proces for volatiliteten, og se hvordan dette 

påvirker effektiviteten af de tre modeller. Resultaterne vil blive præsenteret grafisk, og blive kommenteret 

kort undervejs.  

Først vil jeg lige kort belyse nogen af de punkter man skal være opmærksom på, når de variansreducerende 

metoder skal tilføjes til Heston-modellen. Modellen med AV minder på mange måder om 

standardmodellen, men udnytter, som vi så i kapitel 7, at hvis Z er et tilfældigt normalfordelt tal, så er –Z 

det også. Forskellen i Heston-modellen, frem for de tidligere modeller vi har gennemgået er, at der i 

Heston-modellen trækkes to tilfældige tal for hvert simuleringsskridt på stien, og at den indbyrdes 

korrelation mellem de to Wienerprocesser bestemmes ud fra Cholesky-faktorisering. Når man skal benytte 

AV i Heston-modellen kan man derfor ikke blot benytte formel (3.18) og (3.19), og derefter benytte de 

negative værdier af disse. I stedet skal man, ud fra  og , igen benytte Cholesky-faktorisering, og 

dermed skabe et nyt talpar ( , ), som man kan simulere ud fra. 

Til modellen med KV, har jeg valgt at benytte en kontrolvariabel, hvor jeg ved siden af simuleringen af stien 

for udviklingen i processen med stokastisk volatilitet, også simulerer en sti med konstant volatilitet. Begge 

stier simuleres ud fra de samme tilfældige tal, men for stien med konstant volatilitet er det muligt at finde 

et afkast for en normal europæisk call-option, ved udløbstidspunktet. Denne værdi kan sammenlignes med 

den analytiske værdi af den pågældende call-option, ud fra Black-Scholes formel (3.8), og kan dermed 

benyttes som kontrolvariabel. 

Koden til Monte Carlo simulering af Heston-modellen med variansreducerende metoder, kan ses i bilag 5 

og bilag 6. Modellerne vil, som nævnt indledningsvis, herunder blive testet ved at variere én af de 

betydende parametre ad gangen, for at se hvordan dette ændrer effektivitetsmålet for modellerne. Alle 

eksemplerne tager udgangspunkt i en option med nedenstående karakteristika, identiske med dem fra  

case 0. 

S X r T    
100 100 0,05 3 2 0.0625 0.0625 0.25 -0.3
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8.3.1 Stress af kappa 
Kappa  angiver den kraft, hvormed mean-reversion processen trækkes mod niveauet , og en høj værdi 

af  betyder derfor at processen ikke vil afvige ret meget fra niveauet . I diagrammet herunder ses 

hvordan effektiviteten af modellerne ændrer sig med . 

Diagram 8.5 

 
Note: Udviklingen i effektivitetsmålet som funktion af kappa. 

 
Igen er det tydeligt, at modellerne med variansreduktion er langt mere effektive end standardmodellen, og 

med værdier af kappa, inden for rimelighedens grænser, er der også en tendens til at modellen med KV er 

bedre end modellen med AV. Betaestimatet ligger hele tiden over 0.7 og viser en stor korrelation mellem 

den valgte kontrolvariabel, og optionens payoff. 

8.3.2 Stress af rho 
Rho  angiver korrelationen mellem de to Wienerprocesser der indgår i Heston-modellen, og  kan 

således antage værdier fra i intervallet [-1;1].  

Diagram 8.6 

 
Note: Udviklingen i effektivitetsmålet som funktion af rho. 
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Modellen med AV og standardmodellen ses her ud til at stige parallelt, med stigningen i rho, mens 

modellen med KV, hele tiden ligger med et bedre effektivitetsmål. Specielt er det værd at bemærke, at 

effektivitetsmålet for modellen med KV ikke er stigende med stigningen i rho, lige som det observeres for 

de to andre modeller. Derudover er det interessant at bemærke hvordan beta-estimatet bliver over 1, hvis 

rho > 0. 

8.3.3 Stress af  Theta 
Theta  angiver det niveau, middelværdien af processen forventes at gå imod, når tiden går imod 

uendelig. I beregningerne herunder er startniveauet det samme som Theta, ligesom det er kvadratroden af 

Theta der er vist på x-aksen. 

Diagram 8.7 

 
Note: Udviklingen i effektivitetsmålet som funktion af kvrod(theta). 

 

I diagram 8.7 observeres det hvordan modellen med AV og standardmodellen, ikke håndterer høje niveauer 

for volatiliteten særlig godt. Modellen med KV ser til gengæld ud til at performe stort set lige godt, 

uafhængigt af niveauet for Theta. Betaestimatet viser også en stigende kurve, med noget der minder om en 

vandret asymptote ved værdien 1, hvilket er tegn på en stigende korrelation mellem kontrolvariablen og 

optionens payoff, med et stigende niveau for Theta. 
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8.3.4 Stress af volatilitetens volatilitet 
Epsilon  angiver volatiliteten for den proces der viser udviklingen i volatiliteten til det underliggende 

aktiv. En høj værdi af  betyder derfor at udviklingen i volatiliteten vil være mere tilbøjelig til at antage 

ekstreme værdier, og variere mere fra værdien af Theta, sammenlignet med hvis epsilon var lav. 

Diagram 8.8 

 
Note: Udviklingen i effektivitetsmålet som funktion af epsilon. 

 

I diagram 8.8 er det mest interessante at observere, hvordan betaestimatet er stødt faldende, når epsilon 

øges. Dette betyder, som det også observeres, at effektivitetsmålet for modellen med KV stiger, og at 

modellen derfor performer dårligere når epsilon øges. Dette betyder, at selvom modellen med KV er den 

mest effektive model, for lave værdier af epsilon, så påvirker ændringerne i epsilon modellen så meget, at 

modellen med AV er den mest effektive model, hvis epsilon er over 0.6. 

 

8.3.5 Hvilken model er den bedste i Heston-modellen 
Ud fra de fire stress-tests, der er gennemført herover, ses det tydeligt, at de parametre der indgår i 

modellen, påvirker effektiviteten af de forskellige modeller ganske betragteligt. Der er dog stadig en 

overvejende tendens til at modellen med KV er den mest effektivt, og kun for ekstremt høje værdier af 

kappa, eller høje værdier af volatilitetens volatilitet, observeres det at modellen med AV er mere effektiv. I 

alle tilfælde gælder der dog, at standardmodellen er mindre effektiv end modellerne med variansreduktion. 
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9 Asiatiske optioner 
Formålet med dette afsnit er, at udvikle de modeller der er gennemgået i de tidligere afsnit, således at de 

også kan beregne priser på stiafhængige optioner. Dette område er, jf. indledningen i dette speciale, et af 

de steder hvor Monte Carlo simulering for alvor kommer til sin ret, og hvor metoden absolut er 

konkurrencedygtig med andre løsningsmetoder. Dette skyldes at asiatiske optioner ikke blot afhænger af 

hvilken kurs den underliggende aktie har på udløbstidspunktet, men i stedet afhænger af hele den sti aktien 

har udviklet sig efter. Af denne årsag bliver problemet flerdimensionelt, og hvor andre løsningsmetoders 

tidsforbrug stiger eksponentielt med antallet af dimensioner, så stiger tidsforbruget ved Monte Carlo 

simulering blot lineært. Dette gør Monte Carlo simulering konkurrencedygtig, når man vurderer forskellige 

metoder ud fra effektivitetsmålet fra formel (4.9). 

Der findes utrolig mange former for sti-afhængige/asiatiske optioner, med mere eller mindre finurlige 

måder at beregne optionsprisen på. Fælles for dem alle er dog, at man skal kende forskellige delpunkter på 

stien, for at kunne beregne en pris på optionen. For konsistensen skyld har jeg derfor, i dette afsnit, valgt at 

tage udgangspunkt i den metode der allerede er beskrevet i afsnit 3.2, som beregner optionsprisen ud den 

gennemsnitlige værdi af det underliggende aktiv hver måned. Det er værd at bemærke, at denne type 

option er yderst tiltalende for de risikoaverse investorer, da optionen ikke er lige så påvirket af pludselige 

udsving i det underliggende aktiv, som f.eks. europæiske optioner vil være det. Forklaringen på dette 

fænomen er, at optionen afhænger af den gennemsnitlige pris, og variansen af gennemsnittet er lavere end 

variansen på hele prisudviklingen. 

Da vi er nødsaget til at kende prisen på det underliggende aktiv på flere forskellige tidspunkter, kan vi ikke 

længere nøjes med at trække ét tilfældigt tal for hver simulation, og benytte dette tal til at beregne 

aktiekursen ved udløbstidspunktet. I stedet er vi nødsaget til at trække ∆  tilfældige tal, for hver enkelt 

simulation, hvilket betyder, at der samlet skal trækkes ·  tilfældige tal. Udviklingen i den underliggende 

aktie estimeres ud fra ”Euler-processen” fra formel (3.10), og jo større b der vælges, jo mere vil den 

estimerede udvikling minde om en kontinuert proces, selv om Euler-processen er en approksimation. I de 

konkrete gennemregnede eksempler er ∆ , hvilket svarer til hver måned. 

Den type af asiatiske optioner der bliver gennemgået i dette afsnit afhænger af det aritmetiske gennemsnit 

af udviklingen i det underliggende aktiv, og der findes derfor ingen analytisk formel for hvad den sande pris 

er22. Havde optionen i stedet været baseret på det geometriske gennemsnit, hvor · …  , da 

                                                            
22 Jf. Hull s. 539 skyldes dette at fordelingen af det aritmetiske gennemsnit af lognormalfordelte værdier ikke har 
nogen analytisk sporbare egenskaber. 
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ville det være muligt at finde en analytisk formel for optionsprisen, fordi det geometriske gennemsnit af et 

sæt lognormalfordelte variable også selv er lognormalfordelt. Det er således muligt at opstille en lukket 

løsning for en asiatisk option, beregnet på det geometriske gennemsnit af hele stiens udvikling. Dette er 

præcis baggrunden for den kontrolvariabel vi senere skal indføre, som vil være en asiatisk option på det 

geometriske gennemsnit i diskret tid. Netop fordi det er diskret tid der arbejdes i, er det ikke muligt at 

benytte den lukkede analytiske løsning til det geometriske gennemsnit, og derfor er det nødvendigt at 

benytte den viden der er tilgængelig om fordelingen af det geometriske gennemsnit. Dette vil jeg komme 

nærmere ind på senere. 

9.1 Standardmodellen og asiatiske optioner 
For indledningsvis at have noget at sammenligne med, har jeg valgt at prisfastsætte en Asiatisk option vha. 

Monte Carlo-standardmodellen. Som tidligere nævnt bliver optionen beregnet på baggrund af det 

aritmetiske gennemsnit af optionens værdi hver måned, svarende til ∆ . Derudover har optionen 

følgende egenskaber, mangen til optionen fra afsnit 4.1.2. 

S r  T 

100 0,05 0,25 1 

 

Der er foretaget 10  simuleringer, med hver 12 delpunkter, og prisen på optionen er herudfra bestemt til 

7.3126002, med en standardafvigelse på 0,0106431. Det betyder at den sande optionespris, med 95% 

sandsynlighed vil ligge i intervallet [7.29174 , 7.33346]. Beregningen er samlet foretaget på 31,7 sek. 

svarende til en effektivitetsmål på 31,7 · 0.0106431 0.003591. Udviklingen i estimatet på prisen, samt 

udviklingen i konfidensbåndene, er indtegnet i diagrammet herunder. 
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Diagram 9.1 

 
Note: Udviklingen i prisestimatet på en asiatisk option, som funktion af antallet af simuleringer. Konfidensbånd ved 95% sandsynlighed. 

 

Det er i diagram 9.1 værd at bemærke hvor hurtigt estimatet på prisen bliver stabilt, og ikke længere 

varierer så meget, hvis man sammenligner med udviklingen i prisestimatet på en europæisk call-option. 

Dette skyldes netop det føromtalte fænomen med, at variansen af gennemsnittet er lavere end variansen 

på hele prisudviklingen. Til gengæld observeres det også at konfidensbåndende er relativt brede, hvilket 

præcis er baggrunden for at introducere de variansreducerende metoder fra kapitel 7, til de asiatiske 

optioner. Koden til Monte Carlo simulering af asiatiske optioner med standardmodellen kan ses i bilag 7. 

 

9.2 Variansreducerende metoder og asiatiske optioner 
I dette afsnit vil de variansreducerende metoder fra kapitel 7 blive indført, for at se om de har samme 

effektivitetsforbedring for de asiatiske optioner, som vi så i kapitel 8, at de havde for de europæiske 

optioner.  

Indførslen af metoden med AV er lige til, og foregår som i tilfældet med den europæiske option, blot ved at 

lave stier med både Z og –Z. Dette betyder også at koden er stort set identisk med den for 

standardmodellen, hvilket kan ses i bilag 8. 

Derimod kræver indførslen af metoden med kontrolvariable en smule forarbejde, da vi som nævnt 

tidligere, skal benytte en option på det geometriske gennemsnit som kontrolvariabel. Denne type optioner 

ses sjældent i virkeligheden, men er i denne sammenhæng særlig anvendelig pga. den store korrelation 

med det aritmetiske gennemsnit, hvilket vi skal se resultatet af senere. Det geometriske gennemsnit er 

givet som følgende 
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 ∏ / 0 · exp ∑ ∑            (9.1) 

Hvor det observeres en tydelig sammenhæng med formel (3.6). Forskellen her er, at det geometriske 

gennemsnit, bliver fundet som fremskrivningen af S(0), til det gennemsnitlige løbetidspunkt for optionen, 

med gennemsnittet af værdierne af ∑ . For at kunne finde en lukket løsning til det geometriske 

gennemsnit er man derfor nødt til at udnytte nogle af egenskaberne ved de n observationer af 

Wienerprocessen. Disse er nemlig ikke uafhængige, og derfor kan man blive nødt til at betragte 

beregningen således at ∑ 2 ·  

hvilket er smart fordi tilvæksterne er uafhængige. Derfor kan hele rækken laves om til en sum af tilvækster, 

hvor man bare skal huske at øge tallet foran parentesen med én hver gang. Således endes  der op med et 

udtryk for summen af en masse tilvækster. Ud fra dette er det muligt at beskrive  

 ∑  ~ 0 , ∑ 2 1       (9.2) 

Dette betyder at det geometriske gennemsnit, af de n observationer af , har samme fordeling til 

tidspunkt  som en geometrisk Brownsk bevægelse, beskrevet som , , hvor ∑ , ∑ 2 1  , . Vi betegner nu  som callprisen i Black-Scholes verden 

og sætter , hvorefter vi definerer følgende 

 , ·   

 · 0 ·       (9.3) 

   ·T  

I formel (9.3) er den ses den lukkede formel for afkastet på en asiatisk option på det geometriske 

gennemsnit, som ikke er tilbagediskonteret. Denne værdi kan beregnes fra starten af en eventuel 

simulering, og benyttes som den kendte middelværdi i modellen med kontrolvariable. Til beregning af en 

asiatisk option på det aritmetiske gennemsnit, hvor der ønskes at bruge en asiatisk option på det 

geometriske gennemsnit som kontrolvariabel, er det derfor muligt at følge nedenstående opskrift: 

1) Beregn hjælpestørrelserne ,    

2) Benyt formel (9.3) til at finde det sande afkast på optionen på det geometriske gennemsnit 

3) Find beta ud fra formel (7.7) 
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4) Lav det ønskede antal simuleringer, hvor der for hver simulering korrigeres på estimatet af det 

aritmetiske gennemsnit, ved at benytte formel (7.4) 

Med denne opskrift er det herefter muligt at sammenligne hvordan de forskellige modeller performer ift. 

hinanden i beregningen af prisen på en asiatisk option, hvilket igen er gjort ved at tage udgangspunkt i 

eksemplet fra afsnit 4.1.2. Koden til Monte Carlo simulering af asiatiske optioner med kontrolvariable kan 

ses i bilag 9. I tabellen herunder ses resultatet af testkørslerne 

Model Simuleringer Pris Std. afv. Tid (sek) Effektivitet

Standardmodellen 100.000 

1.000.000 

10.000.000 

7.3339232

7.3126002 

7.3132849 

0.0336848

0.0106431 

0.0033628 

3.2 

31.78 

317.6 

0.003600 

Antithetic Variates 100.000 

1.000.000 

10.000.000 

7.3165066

7.3096900 

7.3138808 

0.0172319

0.0054640 

0.0017284 

5.1 

50.4 

503.8 

0.001505 

Kontrolvariable 

(beta beregnet til 1.041) 

100.000 

1.000.000 

10.000.000 

7.3111811

7.3130741 

7.3119894 

0.0021129

0.0006669 

0.0002279 

3.7 

33.7 

336.2 

0.000015 

 
I tabellen er det, lige som i kapitel 7 og 8, igen tydeligt hvordan de variansreducerende metoder forbedrer 

effektiviteten ret meget, sammenlignet med standardmodellen. Et resultat som er med til at underbygge 

konklusionen om, at man altid som minimum bør benytte én af de to metoder med variansreduktion i 

stedet for standardmodellen. I dette tilfælde er det specielt iøjefaldende, at modellen med KV viser sig at 

være ekstremt effektiv. Dette betyder at modellen med KV er over 100 gange mere effektiv end modellen 

med AV og over 240 gange mere effektiv end standardmodellen. Et resultat der igen viser at modellen med 

KV er klart den bedste model, hvis man som i dette tilfælde, har en kontrolvariabel der er tilstrækkeligt 

korreleret med den ønskede optionspris. 
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10 Simuleringsudfordringer i Heston 

Formålet med dette afsnit er at se nærmere på de diskrete approksimationer der indtil nu har været 

benyttet i forbindelse med Heston-modellen, og belyse nogle af de punkter hvor disse approksimationer 

kan forbedres. Dette er interessant, fordi der i praksis findes konkrete eksempler hvor prisningen stresser 

approksimationsmetoderne så meget, at de mest benyttede approksimationer ikke konvergerer mod den 

rigtige pris, med mindre delta vælges ekstremt lille. Jeg vil således give eksempler på hvordan de klassiske 

metoder, som f.eks. Euler-skemaet, ikke altid er tilstrækkelige, når scenarierne bliver tilstrækkeligt 

stressede.  

Afsnittet tager udgangspunkt i Leif Andersens artikel om emnet23, og vil ud over at fremhæve nogle af de 

alternativer der kan benyttes, også visse hvordan en approksimationsmetode med udgangspunkt i et TG-

skema klarer sig, sammenlignet med et Euler-skema. TG står for ”Truncated Gaussian”, hvilket direkte 

oversat kan læses som afskåret normalfordeling, og navnet giver derfor en indikation af intuitionen bag 

skemaet. Idéen er at trække fra en normalfordeling, hvor al sandsynlighedsmase under nul er afskåret og 

indsat i en delta-funktion ved origo. Skemaet er sammen med QE-skemaet (”Quadratic-Exponential”) et af 

de approksimations-skeamer som Leif Andersen foreslår som et godt alternativ til Euler-skemaet. Jeg har i 

min opgave valgt at fokusere på TG-skemaet, men vil senere kort beskrive intuitionen bag QE-skemaet. 

En generel anklage mod de fleste beskrivelser af Heston-modellen er, at de tests som ofte bruges til at 

stressteste approksimationsmetoderne, ikke stresser parametrene nok, og dermed gør det for let at ramme 

de rigtige priser. Ofte er det tests med korte løbetider, lav volatilitet og højt mean-reversion-niveau, hvilket 

ikke i tilstrækkelig grad får testet yderlighederne i parametrene. Derfor vil de tests der laves i dette afsnit, 

tage udgangspunkt i Leif Andersens case 1, case 2 og case 3, som netop er designet til at teste 

yderlighederne af de forskellige betydende parametre. Derudover har jeg medtaget det tidligere beregnede 

eksempel fra kapitel 4 som en case 0, for at se hvordan de forskellige skemaer håndterer mindre stressede 

scenarier. 

Leif Andersen tager i sin gennemgang af Heston-modellen, udgangspunkt i en model uden drift, hvilket 

derfor også er valgt i dette afsnit, for at gøre sammenligneligheden lettere. Det er dog en relativ simpel 

operation at fjerne driften fra udviklingen i , hvilket blot gøres ved at tage udviklingen  med driften r, 

og lave følgende beregning . Gennemgangen af metoderne bliver derudover mere overskuelig, ved 

at se bort fra driften, og derfor arbejdes der videre med dette i resten af opgaven. Dette giver en forskel til 

                                                            
23 Leif Andersen: Efficient Simulation of the Heston Stochastic Volatility Model 
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den model der blev gennemgået i kapitel 3, hvorfor vi nu kan beskrive udviklingen i aktivet og volatiliteten 

ud fra nedenstående  

 / V dWX                                                        (10.1) 

                                                        (10.2) 

Problemet med at benytte et Euler-skema er, at diskretionsfejlene bliver relativt store, fordi man ikke 

udnytter den viden man har fra en række analytiske resultater om Heston-modellen. Dette kan selvfølgelig 

modsvares ved at benytte et højt antal diskrete tidsinddelinger, hvilket sløver beregningerne ganske 

betragteligt. En anden mulig løsning, der ikke kræver flere diskrete tidsinddelinger, er derfor, at udvikle det 

skema man beskriver udviklingen i volatiliteten og aktivet med, og dette er omdrejningspunktet i dette 

afsnit. Der ønskes således et alternativt approksimationsskema til udviklingen i volatiliteten (CIR-

processen), samt udviklingen i aktivet. 

Før det er muligt at introducere TG-skemaet, der skal senere skal sammenlignes med Euler-skemaet, er det 

nødvendigt at introducere lidt sætninger og resultater fra Leif Andersens artikel. Dette vil blive gjort i to 

underafsnit, hvoraf det ene omhandler resultater om CIR-processen samt forbedringer til simuleringen af 

denne, mens det andet omhandler forbedringer til udviklingen i aktivet. 

10.1 Bagvedliggende resultater omkring CIR-processen 
Sætning 1: Lad ; ,  være en kumulativ fordelingsfunktion for en ikke-central chi-fordeling, med v 

frihedsgrader og en ikke-centralitetsparameter λ.   

 ; , / ∑ /! / / /                                                (10.3) 

For udviklingen i volatiliteten fra formel (10.2) defineres nu 

  ;      ,    ,                                                         (10.4) 

Lad nu T > t, da gælder det at V(T), betinget med V(t) er fordelt som ,  ganget med en ikke-central chi-

fordeling med d frihedsgrader og en ikke-centralitetsparameter på · , . Beskrevet ud fra formel 

(10.3) giver dette 

 Pr  |  · , ; , · ,                                                         (10.5) 
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Resultat 1: En naturlig følge af sætning 1, som findes ved at udnytte egenskaberne ved den ikke-centrale 

chi-fordeling, er udledningen af første og andet moment for V(T): 

 |                                                          (10.6) 

 | 1 1                              (10.7) 

Processen for V har en stor sandsynlighedsmasse i området omkring nul, og målet er således at finde en 

passende fordeling, der matcher fordelingen for V. Som det ses i Leif Andersens’ figur 124, så er hverken 

normalfordelingen eller lognormalfordelingen særlig gode approksimationer af den sande fordeling for V, 

selv om første og andet moment er matchet med den sande fordeling. Dog er det værd at bemærke, at for 

store værdier af , så vil normalfordelingen være en god approksimation af ∆ , hvis første og 

andet moment er tilpasset (10.6) og (10.7). Det er således kun for små værdier af , at den tilpassede 

normalfordeling ikke er en god approksimation, og dette giver baggrunden for introduktionen af en række 

af de skemaer som Leif Andersen foreslår i sin artikel. 

Der findes en række alternativer til Euler-skemaet, og jeg vil kort fremhæve et par af disse. En mulig 

kandidat kunne være Kahl-Jackel-skemaet, som benytter et implicit Milstein-skema for V-processen. Lige 

som det kendes for Euler-skemaet, vil dette skema dog med stor sandsynlighed producere negative værdier 

for V. Et andet alternativ kunne være Broadie-Keya-skemaet, som trækker direkte fra den kendte fordeling 

fra sætning 1. Metoden er konstrueret til at være fejl-fri, fordi den trækker direkte fra den sande fordeling, 

men generelt er modellen meget kompliceret og langsom, hvilket gør praktisk anvendelse yderst besværlig. 

 Som tidligere nævnt kunne et godt alternativ til Euler-skemaet, være et såkaldt QE-skema. Dette skema 

bygger grundlæggende på en kvadratisk præsentation for udviklingen i V-processen, som kan skrives på 

følgende form ∆ . Her angiver  og  to moment-matchede konstanter. Det er værd 

at observere, at skemaet, pga. sin kvadratiske form, ikke kan producere negative værdier for V-processen, 

hvis 0. Ovenstående fremstilling virker dog ikke særlig godt ved lave værdier af , og derfor 

suppleres ovenstående fremstilling med en ekstra fremstilling. For at afgøre hvilken af de to fremstillinger 

der skal benyttes, beregnes der en hjælpestørrelse, og niveauet af denne hjælpestørrelse afgør hvilken 

fremstilling der skal benyttes, ved at sammenligne med et forudbestemt tricker-niveau. Det sidste skema 

jeg vil nævne er TG-skemaet, som jeg vil gå nærmere i dybden med herunder. 

 

                                                            
24 Leif Andersen: Efficient Simulation of the Heston Stochastic Volatility Model – Side 4 
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10.2 TG-skema for CIR-processen 
TG-skemaet bygger grundlæggende på at trække fra en normalfordelingstæthed, hvor al 

sandsynlighedsmasse under nul er indsat i en delta-funktion ved origo25. Dette gør netop, at det tidligere 

omtalte problem, med normalfordelingens dårlige approksimation af den sande fordeling, ved lave værdier 

af , bliver rettet. Derudover gælder der, som tidligere omtalt, at for høje værdier af , hvor 

sandsynligheden for at ramme nul er meget lille, så vil normalfordelingen være en god approksimation af ∆ . TG-skemaet sørger derfor for at få mere sandsynlighedsmasse omkring origo, ved at benytte 

deltafunktionen, samtidig med at den moment-matchede normalfordeling i sig selv er en rimelig god 

approksimation af den sande fordeling, for større værdier af . Hvor godt denne approksimation 

rammer den sande fordeling, kan ses på Leif Andersens figur 226. 

Kort fortalt kan TG-skemaet skrives som en funktion der afhænger dels af en standardnormalfordelt 

variabel og derudover af  og . 

 ∆ ·                                                         (10.8) 

Det der mangler for at kunne benytte TG-skemaet er nu at beregne  og . For at gøre dette vil ∆  

og ∆  blive matchet til de eksakte værdier fra resultat 1. 

Sætning 2: Lad 2 / /  være en standard normalfordelt tæthed, og definer herefter en 

funktion r som: 

1 1  

Derudover defineres ∆ | , ∆ |  og 0. 

Hvis ∆  er genereret ud fra TG-skemaet fra formel (10.8), med nedenstående parametre 

                                                         (10.9) 

                                                      (10.10) 

så vil ∆  og ∆ . 

Ved at omskrive udtrykket fra (10.8) fås herefter følgende udtryk 

                                                            
25 Deltafunktionen er en speciel funktion, der har en værdi ved nul, mens funktionsværdien er nul alle andre steder. 
26 Leif Andersen: Efficient Simulation of the Heston Stochastic Volatility Model – Side 10 
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 ∆                                                     (10.11) 

 ∆ ∆                                                                              (10.12) 

I formel (10.11) og (10.12) kan moment-matchingen ikke foretages analytisk, og derfor må vi benytte os af 

andre løsningsmetoder. For at gøre dette defineres derfor en ratio / , og middelværdien i formel 

(10.11) matches derefter til m, ved at sætte  

                                                       (10.13) 

                                                      (10.14) 

Disse to udtryk indsættes i formel (10.12), hvor det er vigtigt at huske at ∆ |  og 

herefter kan følgende udledning laves: ∆ ∆ ··   hvilket medfører at 

 ∆  
                                                   (10.15) 

Samme resultat som (10.15) fås ved at matche  til (10.12). I sætning 2 blev  defineret som 

, hvilket betyder at (10.15) kan omskrives til  

 1 r 1                                                     (10.16) 

Dette betyder at funktionen r, som vi definerede i sætning 2, nu kun er en funktion af . 

Selve funktionen for r kan findes ved at lave numerisk søgning, men når funktionen først er fundet én gang, 

kan dette resultat benyttes igen og igen. Dette betyder at udledningen kun skal foretages én gang for alle, 

og at dette resultat kan benyttes for alle tænkelige Heston-modeller der ønskes benyttet. Dette foregår 

rent praktisk ved at inddele  i et diskret inddelt område, hvor det er muligt at lave simple opslag. Ud fra 

sætning 1 er det muligt at udtale sig om grænserne for dette område ved at indse at 

   ∆                                                     (10.17) 

 
∆ 1 ∆ 1 ∆                                                    (10.18) 
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Hvilket betyder at  kan udtrykkes som 

 
∆ ∆ ∆  ∆                                                       (10.19) 

Ved at differentiere (10.19) mht.  kommer man frem til at  har negativ hældningskoefficient, for alle 0, hvilket betyder at funktionen  antager sin maksimale værdi ved 0 og sin laveste værdi 

ved ∞. Ud fra dette er det muligt at indse at 0 , . I denne sammenhæng skal man dog 

være opmærksom på, at man med fordel kan lade være med at mappe  hele vejen ned til 0, fordi 

dette ikke er nødvendigt, hvis sandsynligheden for at ∆  rammer nul, er meget lille. Disse steder kan 

man i stedet vælge blot at sætte  og , hvis en betingelse om at  er opfyldt (her er  en 

selvvalgt konstant på omkring 5). Ud fra dette bliver det område hvor det er nødvendigt at mappe  til , . 

Funktionen r kan nu findes ved at trække udtrykket på højre side af (10.16) hen på venstre side, og løse 

ligningen for et passende antal . Rent programmeringsmæssigt er dette gjort for alle 0.01, 40  med 

et inverval mellem hvert  på 0.01, svarende til at simuleringen skulle kunne klare Leif Andersens mest 

stressede scenarier. Der er således fundet 4.000 værdier for , som bruges til at beregne de 

hjælpestørrelser der vil blive indsat som format i koden, således at de let kan slås op. Udviklingen for  

ses indtegnet herunder. 

Diagram 10.1: 

 
Note: Udviklingen i r(PSI) i det interessante interval 
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Efter at have fundet funktionen r i det relevante område, vil jeg ud fra et rent programmeringsteknisk 

synspunkt, benytte nedenstående udtryk til beregning af  og : 

 ·       ,                                                                       (10.20) 

 ·       ,       .
                                                 (10.21) 

De to udtryk i formel (10.20) og (10.21) er faktisk dem som endegyldigt vil blive tabellagt i programkoden 

som et format, således at de let kan slås op, hvilket er illustreret i bilag 10. Dette sparer en masse tid, fordi 

programmet således ikke skal slå  op gentagne gange, hvilket er smart, fordi normalfordelingen 

tager relativt lang tid at slå op på en computer. Denne simple operation sparer således omkring 35% af 

tidsforbruget, sammenlignet med en beregning som skulle eksekvere normalfordelingen ved hvert 

gennemløb i programkoden. I figur 10.2 herunder ses udviklingen i  og . 

Diagram 10.2: 

 
Note: Udviklingen i de to tabellagte funktioner fra formel (10.20) og (10.21) 

 

Kort fortalt er det herefter muligt at benytte nedenstående opskrift til at simulere udviklingen fra  til ∆ . 

1) Givet den nuværende værdi af  findes  og  ud fra formel (10.17) og (10.18) 

2) Derefter beregnes  , hvorefter det er muligt at slå  samt  op i en tabel. 

3) De fundne værdier indsættes i formel (10.20) og (10.21) for at finde  og  

4) Find et tilfældigt normalfordelt tal 

5) Benyt herefter formel (10.8) til at finde værdien af ∆  
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Ifølge Leif Andersens skulle dette skema være opbygget af simple beregninger for en computer, og derfor 

ikke medføre signifikant længere beregningstid end Euler-skemaet. Til gengæld er denne approksimation 

mere præcis, og da formålet præcis var at finde en mere nøjagtig approksimation, der ikke var signifikant 

langsommere end Euler-skemaet, er det ønskede formål opnået. I denne sammenhæng er det dog på sin 

plads at kommentere, at SAS, som benyttes som programmeringssprog i dette speciale, har vist sig som et 

langsomt program, når værdien af  og  skal slås op. Dette betyder at eksekveringen af koden 

tager noget længere tid, end hvis man havde benyttet et program som er hurtigere til disse opslag. Som 

mulige kandidater kunne f.eks. bruges C++ eller matlab. Når vi senere skal sammenligne TG-skemaet med 

Euler-skemaet vil der derfor ikke blive fokuseret så meget på tiden for beregningen, da denne kan 

forbedres kraftigt ved at benytte et andet sprog. Der henvises i stedet til Leif Andersens artikel, hvor 

tidsforbruget ved brug af TG-skemaet er fundet til at være 28% højere end ved Euler-skemaet. 

 

10.3 Forbedringer til udviklingen i aktivet 
Med TG-skemaet på plads for udviklingen i CIR-processen, vil der i dette afsnit i stedet blive sat fokus på 

udviklingen i aktivet. Som tidligere er der en korrelation mellem de to styrende Brownske bevægelser, og 

det er derfor en oplagt tanke, at benytte samme fremgangsmåde som i kapitel 3, for at tage højde for 

denne korrelation. Dette svarer til at sætte korrelationen mellem  og  lig med . Det viser sig dog, at 

ved at benytte denne fremgangsmåde, vil den effektive korrelation mellem ∆  og ∆ , være 

tættere på nul end på , hvis sandsynligheden for at · 0 er signifikant. Vi ved at dette netop er 

gældende for lave værdier af , og derfor har vi brug for at tage højde for korrelationen på en anden 

måde. Dette vil være hovedfokus i dette afsnit. 

Til at begynde med tager vi derfor udgangspunkt i den eksakte udvikling i aktivet, som beskrives ud fra 

 ∆ ∆ ∆   

 
∆ 1 ∆

                                                  (10.22) 

For at kunne benytte denne repræsentation i en diskret form, er vi dog nødt til at overveje hvordan vi 

håndterer tidsintegralet 
∆

. Der findes flere forskellige måder at approksimere sådanne 

integraler, hvor nogen tager udgangspunkt i højre eller venstre endepunkt, mens andre tager udgangspunkt 

i midten mellem disse. Den generelle form kan skrives på følgende måde 

 
∆ ∆ ∆                                         (10.23) 
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Simple metoder som Euler-skemaet benytter formel (10.23) med værdierne 1, 0, mens andre 

skemaer benytter . Eftersom tests ikke har afsløret nogen forskel i præcisionen af beregningen, 

alt efter hvordan værdierne af  og  vælges, har jeg valgt at sætte  i resten af opgaven. Det 

andet tidsintegralle i formel (10.22), som hedder 
∆

, er normalfordelt med middelværdi 

nul, og varians svarende til 
∆

. Dette fremkommer fordi der betinges med 
∆

 og ∆ , som medfører at vi har et udtryk hvor den kvadratiske form er kendt, hvilket pr. definition giver 

noget normalfordelt. 

Samlet kan en approksimation af (10.22) derfor udtrykkes som 

 ∆ ∆ ∆ ∆ ∆    

 √∆ 1 ∆ ·                              

  ∆ ∆ ·                            (10.24) 

Her er Z en tilfældig standardnormalfordelt variabel, uafhængig af . Derudover kan de fem variable , … , , som afhænger af ∆ og de to konstanter  og , beskrives ud fra 

 ∆    ,    ∆      ,     ∆   

 ∆ 1     ,     ∆ 1                            (10.25) 

Skemaet fra formel (10.24) kan, ved at benytte eksponentialfunktionen, også skrives som 

∆ · exp · exp ∆ ∆ ·                      (10.26) 

Udtrykket for udviklingen i aktivet fra formel (10.24) og (10.26) opfylder dog ikke martingale-betingelsen, 

som siger at ∆ | ∞, og selv om dette i praksis kun har ringe betydning, vil der 

herunder alligevel blive fokuseret på hvordan martingale-betingelsen kan opfyldes. Dette betyder at vi 

tvinger ∆ | , ved at introducere nedenstående sætning 
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Sætning 3: Lad Ki, i=1,…,4 være defineret som i formel (10.25), og definer derefter 

 ∆ | 0   ,   1 ∆ ∆                       (10.27) 

Hvis ∞, så er ∆ | ∞. Antag herefter at M er endelig, og definer herefter 

                            (10.28) 

 ∆ ∆ ∆ ·       (10.29) 

Så vil martingale-betingelsen være opfyldt, hvilket betyder at ∆ | . 

Det kan vises at ovenstående sætning er sand, ved at lave følgende beregninger 

 ∆ | ∆ | , ∆   

 · e · ∆ ∆ · | , ∆   

 · e · ∆   

Her er A defineret som i (10.27) og for at martingale-betingelsen skal være opfyldt kræves der ligeledes at e M 1, hvilket præcis er opfyldt ud fra definitionen af  i (10.28). 

Kort fortalt så betyder martingale-korrektionen, at  fra formel (10.28) indsættes i formel (10.24), i stedet 

for . For at dette skal give mening kræves der at ∆ |  skal være endelig. Hvis det 

antages at 0 og at ∆ 0, hvilket i øvrigt altid vil være tilfældet i praksis hvis TG-skemaet for 

CIR-processen benyttes, så vil M være endelig hvis 0. Rent praktisk vil skemaet i (10.29) derfor altid 

kunne benyttes, fordi man i praksis stort set altid arbejder med en negativ korrelation.  

Sætning 4: Lad ∆ ·   lige som det blev defineret i TG-skeamet. Da vil der gælde, 

ubetinget af værdien af A, at  

 ∆ |   ,                     (10.30) 

Dette kan indses ved at først at se hvad der sker, hvis 0, hvorefter følgende beregninger kan laves 

 ∆ | · , 1 1 · 1 , 0   
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Derefter kan samme beregning laves for 0 hvilket giver 

 ∆ | 1 1 ·  , 0   

Ligegyldigt hvilken værdi A antager, vil udtrykket ·  være log-normalfordelt, fordi  er 

normalfordelt. Derfor kan udtrykket til beregningen af M, fra formel (10.30) benyttes lige meget hvilken 

værdi A antager, hvis man ønsker at simulere den martingale-korrigerede approksimation til det 

underliggende aktiv. 

Samlet vil TG-skemaet kunne benyttes, ved at følgende nedenstående fremgangsmåde. Koden til 

henholdsvis TG-skemaet og TG-M-skemaet, kan ses i bilag 11 og bilag 12. 

1) Givet  findes ∆  ved at benytte TG-skemaet fra afsnit 10.2 

2) Find et tilfældigt tal, som er uafhængigt af de tilfældige tal der er benyttet til at finde ∆  

3) Givet ,  og værdien af ∆  fra punkt 1, kan ∆  nu findes ud fra formel 

(10.29) 

 

10.4 Test af TG-skema vs. Euler-skema 
Med TG-skemaet for CIR-processen og den korrigerede approksimation for udviklingen i aktivet på plads, vil 

der i dette afsnit blive fokuseret på hvordan TG-skemaet klarer sig, sammenlignet med Euler-skemaet. Der 

vil, som tidligere nævnt, blive taget udgangspunkt i Leif Andersens cases, for at stresse approksimationerne 

mest muligt, samtidig med at case 0 fra tidligere er medtaget, som et mindre stresset eksempel. 

Parametrene i de fire testcases kan ses i tabellen herunder: 

 Case 0 Case 1 Case 2 Case 3

 0.25 1 0.9 1 

 2 0.5 0.3 1 

 -0.9 -0.9 -0.5 -0.3 

T 3 10 15 5 ,  0.0625 0.04 0.04 0.09 

 

Samtlige beregninger er lavet med 10  simuleringer, og for hver beregning er herunder angivet to 

outputvariable som viser ”Fejl ift. analytisk pris (standardafvigelse)”. Den ”analytiske pris” er i denne 

sammenhæng fundet ved at lade TG-skemaet arbejde 7 timer, med et højt antal simuleringer og mange 

diskrete tidsinddelinger, for at finde en pris med en meget lille standardafvigelse. Alle fire testcases er 

beregnet med en startværdi på det underliggende aktiv på 100 med tre forskellige niveauer for strikeprisen. 
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 Case 0 Case 1 Case 2 Case 3

 Euler TG TG-M Euler TG TG-M Euler TG TG-M Euler TG TG-M ∆ X = 100 

 0.525 

(0.103) 

0.277 

(0.098) 

0.153 

(0.098) 

5.986 

(0.091) 

1.062  

(0.042) 

0.080 

(0.040) 

7.802 

(0.994) 

0.487 

(0.139) 

0.596 

(0.118) 

3.995 

(0.234) 

0.623 

(0.166) 

0.657 

(0.169) /   0.064 

(0.099) 

0.047 

(0.098) 

0.068 

(0.098) 

3.410 

(0.066) 

0.336  

(0.042) 

0.049 

(0.041) 

4.160 

(0.295) 

0.247 

(0.137) 

0.162 

(0.133) 

1.925 

(0.188) 

0.112 

(0.166) 

0.299 

(0.159) /  0.003 

(0.098) 

0.054 

(0.098) 

0.078 

(0.098) 

1.784 

(0.053) 

0.097  

(0.042) 

0.057 

(0.042) 

2.306 

(0.150) 

0.064 

(0.137) 

0.041 

(0.148) 

0.832 

(0.172) 

0.264 

(0.163) 

0.301 

(0.158) /  0.058 

(0.098) 

0.024 

(0.098) 

0.070 

(0.098) 

0.809 

(0.047) 

0.017  

(0.042) 

0.054 

(0.042) 

1.276 

(0.137) 

0.010 

(0.127) 

0.051 

(0.124) 

0.443 

(0.167) 

0.017 

(0.160) 

0.047 

(0.156) /  0.008 

(0.099) 

0.035 

(0.098) 

0.80 

(0.098) 

0.331 

(0.045) 

0.041 

(0.042) 

0.042 

(0.041) 

0.726 

(0.135) 

0.023 

(0.119) 

0.177 

(0.129) 

0.117 

(0.169) 

0.004 

(0.159) 

0.010 

(0.157) 

 X = 140 

 0.499 

(0.067) 

0.010 

(0.062) 

0.044 

(0.061) 

4.252 

(0.062) 

0.078  

(0.008) 

0.101 

(0.007) 

6.260 

(0.279) 

0.312 

(0.118) 

0.302 

(0.107) 

4.283 

(0.190) 

0.810 

(0.138) 

0.545 

(0.150) /  0.070 

(0.062) 

0.070 

(0.062) 

0.090 

(0.061) 

1.942 

(0.033) 

0.025  

(0.008) 

0.050 

(0.007) 

3.224 

(0.131) 

0.342 

(0.115) 

0.267 

(0.108) 

2.125 

(0.165) 

0.356 

(0.135) 

0.327 

(0.143) /  0.021 

(0.062) 

0.091 

(0.062) 

0.019 

(0.061) 

0.785 

(0.018) 

0.005  

(0.008) 

0.013 

(0.008) 

1.814 

(0.133) 

0.046 

(0.109) 

0.030 

(0.098) 

1.151 

(0.145) 

0.260 

(0.132) 

0.291 

(0.145) /  0.001 

(0.062) 

0.071 

(0.062) 

0.092 

(0.061) 

0.288 

(0.012) 

0.005  

(0.008) 

0.020 

(0.007) 

1.110 

(0.132) 

0.014 

(0.103) 

0.035 

(0.096) 

0.308 

(0.137) 

0.146 

(0.151) 

0.019 

(0.140) /  0.055 

(0.062) 

0.025 

(0.062) 

0.030 

(0.061) 

0.111 

(0.009) 

0.006  

(0.008) 

0.002 

(0.008) 

0.402 

(0.115) 

0.020 

(0.103) 

0.039 

(0.101) 

0.051 

(0.137) 

0.091 

(0.136) 

0.066 

(0.144) 

 X = 70 

 0.082 

(0.129) 

0.211 

(0.125) 

0.024 

(0.124) 

3.602 

(0.118) 

0.951  

(0.072) 

0.014 

(0.071) 

4.689 

(0.298) 

0.328 

(0.144) 

0.026 

(0.144) 

3.124 

(0.259) 

0.304 

(0.183) 

0.197 

(0.179) /   0.202 

(0.126) 

0.111 

(0.125) 

0.148 

(0.126) 

1.909 

(0.094) 

0.296 

 (0.071) 

0.032 

(0.071) 

2.873 

(0.211) 

0.008 

(0.145) 

0.137 

(0.153) 

1.201 

(0.206) 

0.169 

(0.191) 

0.150 

(0.194) /  0.211 

(0.126) 

0.124 

(0.125) 

0.090 

(0.125) 

1.047 

(0.083) 

0.207  

(0.071) 

0.089 

(0.071) 

1.299 

(0.162) 

0.041 

(0.144) 

0.139 

(0.141) 

0.684 

(0.208) 

0.085 

(0.186) 

0.075 

(0.184) /  0.124 

(0.125) 

0.067 

(0.125) 

0.080 

(0.125) 

0.270 

(0.077) 

0.034  

(0.071) 

0.075 

(0.071) 

0.389 

(0.143) 

0.119 

(0.144) 

0.243 

(0.139) 

0.049 

(0.189) 

0.153 

(0.184) 

0.056 

(0.184) /  0.077 

(0.125) 

0.027 

(0.125) 

0.076 

(0.125) 

0.025 

(0.074) 

0.030  

(0.071) 

0.047 

(0.071) 

0.071 

(0.143) 

0.031 

(0.144) 

0.032 

(0.141) 

0.030 

(0.183) 

0.224 

(0.190) 

0.109 

(0.191) 

 

Fra ovenstående tabel er det muligt at konkludere en række forskellige ting om hhv. Euler-skemaet og TG-

skemaet. For det første er det værd at bemærke hvordan de to skemaer klarer sig i det mindst stressede 

scenarie, nemlig case 0. Her viser det sig, at forskellen mellem de to skemaer er meget lille, og det er faktisk 

kun for ∆ 1 at der observeres en forskel i standardafvigelsen. For ∆ 1 er standardafvigelsen på de to 

skemaer stort set identisk, og hvis betingelsen om ∆ 1 er opfyldt, så gælder der samtidig at den analytiske 

pris ligger inden for 2 ·  i alle de beregnede eksempler. Det kan derfor konkluderes, at begge skemaer, 

selv med relativt få diskrete tidsinddelinger, vil konvergere mod den korrekte pris, hvis scenariet er lige så 

simpelt som det er tilfældet i case 0. 
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Fokuseres der i stedet på de mere stressede scenarier, så bliver konklusionen til gengæld en anden. Her 

viser det sig, at der, specielt for høje ∆-værdier som ∆ 1 eller ∆ 1/2, i de fleste tilfælde er meget stor 

forskel på standardafvigelsen på de to skemaer. TG-skemaet outperformer simpelthen Euler-skeamet i kraft 

af en langt mindre standardafvigelse i alle de beregnede eksempler. Kun for optioner ”deep in the money”, 

med lave ∆-værdier på ∆ 1/16, observeres der lavere standardafvigelser på Euler-skemaet, som bliver 

mere og mere konkurrencedygtig når strikeprisen sænkes. 

Et stort problem, der er vigtigt at have fokus på er, at Euler-skemaet ganske enkelt ikke konvergerer mod 

den rigtige pris, hvis der arbejdes med høje ∆-værdier. Afvigelsen fra den analytiske pris er enorm, og 

svarer i nogle tilfælde til over 60 gange standardafvigelsen. I sådanne tilfælde er det lige meget hvor mange 

simuleringer der foretages, for skemaet kan simpelthen ikke håndtere det stressede scenarie med så få 

diskrete tidsinddelinger. Som det blev nævnt indledningsvis til dette kapitel, så er dette præcis hvad der 

giver eksistensberettigelsen til skemaer som TG-skemaet, fordi de i langt højere grad kan håndtere 

prisningen af mere komplekse optioner. 

Den største forskel mellem de to skemaer observeres for optioner ”deep out of the money” optioner, hvor 

TG-skemaet er langt hurtigere til at nærme sig den analytiske pris. Det er også her at forskellen mellem 

standardafvigelsen på de to skemaer er størst, og der observeres helt op til en faktor 7-8 i forskel. 

Fokuseres der i stedet på hvordan det martingale-korrigerede TG-skema, kaldet TG-M, klarer sig 

sammenlignet med TG-skemaet, er konklusionen den samme som i Leif Andersens artikel. Der er ikke den 

store forskel på usikkerheden og præcisionen på de to skemaer, og derfor er TG-M-skemaet mindre 

effektivt end TG-skeamet, pga. den længere beregningstid. 

Som en sidste lille bemærkning, er det værd at sammenligne resultaterne fra dette afsnit, med resultaterne 

fra Leif Andersens egne beregninger. Dette er muligt selv om Leif Andersen benytter 10  simuleringer, hvor 

der i dette afsnit kun er benyttet 10 , fordi vi ved hvor meget standardafvigelsen vil falde, ved at hæve 

antallet af simuleringer med en faktor 10. Ved at hæve antallet af simuleringer fra 10  til 10  vil 

standardafvigelsen således falde med en faktor √10 3,16. Ud fra dette ses det, at resultaterne i 

dette afsnit stemmer overens med de resultater Leif Andersen kommer frem til. Som eksempel kan der 

f.eks. ses på case 1, med 100 og ∆ 1/16, hvor Leif Andersen kommer frem til en standardafvigelse 

på 0.013 .. .  
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10.5 Afsluttende bemærkninger om TG-skemaet 
Formålet med dette afsnit har været at sætte fokus på nogle af de simuleringsproblemer man kan støde på, 

når man skal simulere Heston-modellen, og derudover se om det er muligt, at komme op med et alternativt 

approksimationsskema til Euler-skemaet, som kan håndtere mere stressede scenarier. I kapitlet er det 

således ud fra både teori og praksis, vist hvordan en sådan approksimationsmetode f.eks. kunne tage 

udgangspunkt i et TG-skema. Resultatet har været ret klart, nemlig at Euler-skemaet sagtens kan håndtere 

mindre stressede scenarier. Så snart disse scenarier bliver mere komplicerede bryder skemaet dog 

sammen, hvis ikke antallet af tidsinddelinger hæves betragteligt. TG-skemaet har i denne sammenhæng vist 

sig som et langt mere robust skema, når det kommer til mere udfordrende scenarier. Euler-skemaet kan 

sagtes benyttes i visse tilfælde, men det er vigtigt at man er opmærksom på, at skemaet ikke nødvendigvis 

konvergerer mod den sande værdi, hvis  er for høj, eller hvis scenarierne er for stressede.  

TG-skeamet er i dette kapitel blevet præsenteret i to forskellige udgaver, og ud fra de beregningseksempler 

der er gennemgået, har det vist sig at TG-skemaet og det martingale-korrigerede TG-skema er lige gode. 

Tager man tidsforbruget ved de to beregninger med i sin betragtning, vil konklusionen dog være, at TG-

skemaet er det mest effektive, fordi dette skema er hurtigere. 

Modellerne i dette afsnit hører til blandt de mest komplicerede i dette speciale, men det har også vist sig at 

der er en sammenhæng mellem kompleksitet/implementeringstid og effektivitet. Dette kan illustreres lidt 

groft som i nedenstående diagram, hvor man skal være opmærksom på, at de mest komplicerede, og 

dermed mest effektive modeller, også er dem som er mest problemspecifikke. De kan dermed ikke 

benyttes lige så generelt som de mest simple modeller. 

Diagram 10.3 

 
Note: Grafisk illustration af at der eksisterer en sammenhæng mellem kompleksitet og effektivitet 
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11 Konklusion 

Overordnet har der været to hovedformål i dette speciale, som jeg samlet vil konkludere på herunder, og 

fremhæve de vigtigste resultater for. Det første hovedformål har været at prisfastsætte optioner, vha. 

Monte Carlo simulering, samt optimere modellen ved at tilføje forskellige variansreducerende metoder, for 

at forøge effektiviteten. Det andet hovedformål har været at få mere realisme ind i modellen, ved at tilføje 

stokastisk volatilitet, og dermed bevæge sig væk fra de restriktive antagelser om konstant volatilitet fra 

Black-Scholes verden. Dette er gjort ved at introducere Heston-modellen, hvor der har været fokus på at 

forbedre de approksimationsskemaer der benyttes i forbindelse med simuleringen af Heston-modellen.  

Den første Monte Carlo model introduceres i dette speciale er standardmodellen, og ud fra resultaterne i 

kapitel 4, kan det konkluderes, at denne model kan benyttes til at prisfastsætte en simpel europæisk call-

option ganske præcist. I kapitel 4 er det således vist, ud fra både teori og praksis, hvordan man vil få en pris 

der konvergerer mod den sande pris, når antallet af simuleringer går mod uendelig. Standardmodellens 

styrke er at den altid vil finde den rigtige pris, hvis simuleringerne foretages længe nok, men problemet er, 

at usikkerheden på estimatet falder forholdsvis langsomt, når antallet af simuleringer øges. Dette er præcis 

baggrunden for at introducere de variansreducerende metoder, og på den måde øge den hastighed som 

usikkerheden på estimatet formindskes med, når antallet af simuleringer øges. 

Før disse forbedringer til standardmodellen introduceres var det initialt ønsket, at finde det optimale antal 

simuleringer for standardmodellen. Ud fra resultaterne i kapitel 6 kan det konkluderes, at dette ikke altid 

kan lade sig gøre. Resultater i kapitel 6 viser således hvordan effektivitetesmålet for ikke-sti-afhængige 

optioner, som europæiske call-optioner, ikke afhænger af antallet af simuleringer. Af denne årsag er 

effektivitetsmålet således konstant, og kun stokastisk støj er skyld i små udsving i effektivitetsmålet. 

Et af hovedfokusområder har som sagt været at introducere de såkaldte variansreducerende metoder, og 

se hvilke forbedringer de kan bidrage med, sammenlignet med standardmodellen. Dette bliver gjort i 

kapitel 7, hvor to af de mest kendte former for variansreduktion, nemlig Antithetiv Variates (AV) og 

Kontrolvariable (KV), bliver introduceret. De to metoder er vidt forskellige i deres måde at nedbringe 

variansen på, og har derfor også forskellige egenskaber når det kommer til variansreduktion.   

Modellen med AV tager udgangspunkt i at normalfordelingen er symmetrisk omkring nul, og sørger derfor 

for, at de ”tilfældige tal”, der ligger til grund for simuleringerne, giver en fordeling der har middelværdi nul. 

Dette gør at ekstreme udfald ikke får samme betydning som de ellers ville have fået, og tanken er således 

at modellen på denne måde fjerner betydningen af eventuelle outliers. Modellen er den mest simple form 

for variansreduktion, og kræver derfor ikke ret meget implementeringstid, og den vil i næsten alle tilfælde 
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være mere effektiv end standardmodellen, da dette blot kræver at de to simulerede stier er negativt 

korrelerede. Dette er gældende for de fleste prisfastsættelsesproblemer, og konklusionen er således, at 

modellen med AV altid bør benyttes i stedet for standardmodellen, med mindre man har et endnu bedre 

alternativ. Denne konklusion bliver underbygget af resultaterne fra kapitel 8, hvor modellen med AV i alle 

tilfælde var mere effektiv end standardmodellen. 

Den anden model med variansreduktion, kaldet KV, tager udgangspunkt i, at man ved siden af at simulere 

den ønskede pris, også simulerer noget man kender middelværdien af i forvejen. Dette betyder at man 

efterfølgende vil have mulighed for, at korrigere det ønskede prisestimat, med en faktor ganget på 

fejlestimatet af den kendte værdi. Denne faktor, kaldet beta, er meget betydningsfuld for modellen med 

KV, da denne værdi viser noget om hvor godt den valgte kontrolvariabel forklarer udsving i prisestimatet. 

Det bliver i kapitel 7 vist hvordan estimatet af beta afhænger af antallet af simuleringer, men at det relativt 

hurtigt bliver stabilt. Ud fra denne test konkluderes det, at estimatet af beta, i et program som SAS, kan 

foretages på alt lige fra 10.000 til 1.000.000 simuleringer, alt efter problemets kompleksitet. I kapitel 7 

bliver det ligeledes vist, hvordan korrelationen mellem kontrolvariablen og det aktiv man ønsker at 

prisfastsætte, er det helt centrale emne, når man skal benytte metoden med KV. Således bliver det vist 

hvordan man kan omregne en given beta-værdi til en korrelation, som igen kan omregnes til en 

variansreduktionsfaktor. Generelt er konklusionen, at hvis korrelationen kommer meget tæt på 1, så stiger 

variansreduktionen voldsomt, og derfor er en god kontrolvariabel, med høj korrelation, helt essentiel, hvis 

metoden med KV skal virke optimalt.  

Modellen med KV kræver en del mere implementeringstid end modellen med AV, men hvis man er i 

besiddelse af en god kontrolvariabel, der er meget korreleret med det aktiv man ønsker at prisfastsætte, så 

giver modellen også signifikant bedre resultater. Til gengæld bliver modellen med KV af denne årsag også 

mere problemspecifik, og man kan derfor ikke benytte den lige så bredt som modellen med AV. Dette er en 

generel konklusion ved Monte Carlo simulering, som siger, at hvis implementeringstiden stiger så vil 

effektivitetens oftest også stige, til gengæld vil løsningen blive mere og mere specifikt rettet mod et 

konkret problem. 

Ovenstående konklusion om, at modellen med KV er den mest effektive model, blive yderligere 

underbygget af resultaterne fra kapitel 8, hvor de tre forskellige modeller bliver testet i forskellige 

stressede scenarier.  Konklusionen er, at modellen med KV generelt er klart den mest robuste 

variansreduktionsmodel, hvilket skal forstås sådan, at modellen med KV performer godt under de fleste 

stressede scenarier. Der er ingen tvivl om at begge modeller med variansreduktion, i alle tilfælde er bedre 

end standardmodellen, men modellen med AV er kun i få tilfælde at foretrække, frem for KV. Dette er 
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gældende for optioner ”deep out of the money”, optioner med meget lav volatilitet eller optioner med 

meget kort løbetid. Det viser sig nemlig, at korrelationen mellem aktivet og kontrolvariablen er lav ved 

optioner med sådanne karakteristika, og derfor performer modellen med KV ikke lige så godt i disse 

tilfælde. Den overordnede konklusion er således, at valget af Monte Carlo model afhænger af optionens 

karakteristika, men som tommelfingerregel vil modellen med KV være den bedste, hvis man har en god 

kontrolvariabel.  

Ovenstående konklusioner er alle baseret på at det er en ikke-sti-afhængig option der ønskes prisfastsat, og 

for at teste hvordan modellerne performer hvis dette ikke er tilfældet, er der er i kapitel 9 lavet 

beregninger på asiatiske optioner. Afsnittet er derudover et eksempel på, hvordan Monte Carlo simulering 

kan bruges til at prisfastsætte derivater, hvor det ikke er muligt at finde en analytisk løsning til 

prisfastsættelsesproblemet. Konklusionen angående de variansreducerende metoder er den samme som i 

kapitel 8, nemlig at metoden med KV er den mest effektive model. Dette skyldes at der til asiatiske optioner 

findes en analytisk pris, til optioner beregnet på det geometriske gennemsnit, og denne værdi er en 

fantastisk god kontrolvariabel, der får modellen med KV til at prisfastsætte meget fornuftigt. Igen er 

konklusionen dog, at modellen med KV kræver ret meget implementeringstid, og at modellen ender ud 

med at være meget problemspecifik. 

Det andet store hovedområde i dette speciale omhandler som sagt implementeringen af stokastisk 

volatilitet vha. Heston-modellen. Modellen bliver introduceret i kapitel 3, og ud fra et konkret case-

eksempel vises det i kapitel 4, hvordan Heston-modellen implementeres i en Monte Carlo simulering, og er 

i stand til at prise rigtigt. Som approksimationsskema tages der i standardmodellen udgangspunkt i et Euler-

skema, og konklusionen i kapitel 6 er, at hvis dette skema benyttes, så er der en række ting man skal være 

opmærksom på. Det vises således hvordan både antallet af simuleringer og værdien af delta spiller en 

væsentlig rolle i præcisionen af en given simulering, og specielt for stressede scenarier skal man være 

opmærksom på at vælge et tilstrækkeligt lille delta. Hvis ikke man er opmærksom på dette, så vil prisen 

konvergere mod en forkert værdi, hvis scenariet er stresset, og man benytter et Euler-skema. Hvis der i 

stedet er tale om et simpelt prisfastsættelseseksempel, så er konklusionen, at Euler-skemaet performer 

ganske fornuftigt, selv ved relativt høje delta-værdier. 

For at forbedre standardmodellen med stokastisk volatilitet, bliver de variansreducerende metoder også 

implementeret i Monte Carlo simuleringerne af Heston-modellen. Ud fra kapitel 8, hvor de forskellige 

parametre i udviklingen i CIR-processen stresses, er konklusionen igen, at standardmodellen i alle tilfælde 

er mindre effektiv end modellerne med variansreduktion. Det er dog igen tydeligt, at parametrene i 

prisfastsættelsesproblemet påvirker valget af Monte Carlo model, men konklusionen er overordnet, at 
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modellen med KV er den mest effektive. Således observeres det kun for ekstremt høje værdier af kappa, 

eller høje værdier af volatilitetens volatilitet, at modellen med AV er mere effektiv end modellen med KV.  

Efter at have vist hvordan de variansreducerende metoder kan forbedre Monte Carlo simuleringen af 

Heston-modellen, bliver der i kapitel 10 fokuseret på nogle af de simuleringsproblematikker man kan støde 

på, når Heston-modellen skal simuleres. I kapitlet fokuseres der således på, hvordan de 

approksimationsskemaer, der benyttes i forbindelse med simuleringen af Heston-modellen, kan forbedres. 

Helt konkret introduceres et alternativ til Euler-skemaet, kaldet for TG-skemaet, og disse to skemaer testes 

mod hinanden ved at prisfastsætte fire forskellige testcases. I simuleringen af den simpleste af de fire 

testcases er konklusionen, at begge skemaer er lige præcise, og selv ved relativt store deltaværdier, vil 

begge skemaer konvergere mod den rigtige værdi. Hvis eksemplet der skal prisfastsættes er simpelt, er 

konklusionen derfor, at en model med udgangspunkt i et Euler-skema vil være at fortrække, da dette skema 

er en smule hurtigere end TG-skemaet.  

Er der i stedet tale om en af de mere stressede testcases, så vil en model med udgangspunkt i et Euler-

skema have meget svært ved at ramme den rigtige pris. Det viser sig, at prisen vil konvergere mod en 

forkert værdi, hvor ikke antallet af diskrete tidsinddelinger vælges tilpas stort, og derfor er Eulers-skeamet 

ikke praktisk anvendeligt i sådanne tilfælde. Her viser det sig til gengæld, at TG-skemaet er langt mere 

robust, og ikke behøver nær så mange tidsinddelinger, for at konvergere mod den sande værdi. Derudover 

har prisestimatet fra TG-skeamet i sådanne tilfælde en langt mindre standardafvigelse end Eulers-skemaet, 

og konklusionen er derfor, at TG-skemaet bør benyttes hvis der er tale om et stresset scenarie. Til gengæld 

kan det ikke betale sig at benytte det martingale-korriggerede TG-skema, da dette ikke er mere præcist end 

TG-skemaet, samtidig med at det kræver mere beregningstid. 

Overordnet har dette speciale således introduceret en række forskellige simuleringsteknikker, der alle 

varierer i implementeringstid, kompleksitet og effektivitet. Den overordnede konklusion er, at de mest 

implementeringstunge og komplekse modeller ofte også er de mest præcise, men fordi de er designet til at 

være gode til en helt konkret problemstilling, så er de ofte også kun anvendelige til netop disse problemer. 

Eksempelvis har konklusionen været, at modellen med KV er mere effektiv end modellen med AV, men hvis 

ikke man er i besiddelse af en god kontrolvariabel, så fungerer modellen simpelthen ikke. Dette illustrerer 

præcis at modellen med KV er mere problemspecifik end modellen med AV, som kan bruges langt mere 

generelt end modellen med KV. Konklusionen i denne opgave er derfor, at man sagtens kan nedbringe 

beregningstiden og variansen af en given simulering, men en afledt effekt af en sådan operation bliver ofte, 

at modellen bliver meget problemspecifik, og ikke kan anvendes lige så bredt som de simple modeller. 
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 Bilag 4: SAS-kode til Heston - Standardmodellen 
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 Bilag 6: SAS-kode til Heston - KV 
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 Bilag 7: SAS-kode til Asiatisk option - Standardmodellen 
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 Bilag 8: SAS-kode til Asiatisk option - AV 
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 Bilag 9: SAS-kode til Asiatisk option - KV 
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 Bilag 9: SAS-kode til Asiatisk option - KV 
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 Bilag 12: SAS-kode til martingale-korrigeret TG-skema 
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