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1.0 Indledning 

Vores motivation for valg af emne skyldes vores interesse for den generelle finansieringsteori, der til dagligt 

danner grundlag for de finansielle markeders prisfastsættelse af aktiver. 

Det er især markedet for derivater, hvor i vores primære interesse ligger. Sammen med resten af den 

finansielle sektor, er derivaters anvendelse og indflydelse i verdensøkonomien af stadigt større betydning. 

Betydningen har vi alle unægtelig stiftet bekendtskab med under den seneste finanskrise og til trods for at 

der er sket reguleringer på de finansielle markeder, vil den stadigt stigende globalisering øge behovet for 

derivater. 

Efterspørgslen kommer lige fra de industrielle og finansielle virksomheder til private investorer, som alle 

har forskellige tilgange til anvendelsen, hvad end de ønsker optimering af afkast eller minimering af risiko. 

Optioner er et af de måske vigtigste og mest anvendte finansielle derivater, hvis værdi afhænger af 

udviklingen i et andet aktiv og kan være alt fra aktier, indeks, valuta, råvarer og endda også vejret mv. De 

kan anvendes enkeltvis eller i samspil, om end formålet er spekulation eller risikoafdækning. For 

virksomheden der skal have en handel i fremmed valuta afdækket eller investoren der ønsker at spekulere i 

ændringer på markedet, vil optioner være et anvendeligt aktiv. Det er i anvendelsen af optioner som 

instrument til risikoafdækning vores tilgang til specialet oprinder.  

 

1.1 Problemidentifikation 

Uanset hvad optionerne anvendes til, er det ved indgåelse af kontrakten parterne imellem vigtigt, at 

prisfastsættelsen af optionen er konsistent med resten af markedets produkter, men især det 

underliggende aktiv, som optionen skrives på. Er det ikke tilfældet, vil det hurtigt blive udnyttet til 

arbitrage, hvis markederne antages efficiente. 

Problematikken er ikke ny og tilbage i 1973 udviklede Fischer Black, Myrin Scholes og Robert Merton en 

banebrydende prisformel1, hvorpå europæiske optioner i en lukket formel kunne prisfastsættes 

forholdsvist nemt under antagelse om 0-arbitrage. Formlen, der er bedre kendt som Black-Scholes formlen, 

er den dag i dag stadig meget anvendt, men har grundet restriktive antagelser sine begrænsninger. Den af 

antagelserne der har været under mest kritik, er antagelsen om konstant volatilitet i det underliggende 

aktiv under optionens løbetid. Det er siden blevet kendt, at volatiliteten som funktion af strikekursen ikke 

giver optionerne samme implicitte volatiliteter, hvor den implicitte volatilitet, er den som matcher prisen 

mellem Black-Scholes formlen og markedet. Ud fra Black-Scholes skulle denne funktion antage en vandret 

linje, men ligner i empirien mere et smil, også bedre kendt som volatilitetssmilet. 

                                                      
1

 Hull John 2012 s. 299 
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Derudover antager modellen, at fordelingen for udløbskursen er log-normalfordelt. De mere volatile 

markeder har senere hen vist, at sandsynligheden for mere ekstreme udfald er større og resulterer i en 

anden fordeling2. 

Flere har forsøgt at gøre op med antagelserne om, at variationen ikke er konstant, men derimod varierer 

over tid. En af dem er Steven Heston, som i 1993 fremlagde en semilukket formel, der tillader volatiliteten 

at være stokastisk. 

Det er, med udgangspunkt i ovenstående, os derfor interessant at få en dybere forståelse for modellerne i 

sin helhed og deres evner til at prisfastsætte europæiske optioner. 

 

1.2 Problemformulering 

Hovedformålene med specialet er at: 

 

• Beskrive den generelle optionsteori og de bagvedliggende processer, der danner grundlag for 

Black-Scholes og Heston modellerne med efterfølgende gennemgang af hver enkelt model. 

• Hvordan påvirkes modellernes prissætning af optioner ved stresstest af deres respektive 

parametre?  

• Hvor konsistent er Black-Scholes antagelsen om konstant volatilitet målt på empirisk data? 

• Hvilken evne har modellerne til at forklare prisdannelsen ud fra empiriske data gennem 

kalibrering? 

• Hvordan performer modellerne i et forenklet hedingeksempel under stokastisk pris- og volatilitets-

udvikling?  

 

1.3 Struktur og metode 

Specialet er udarbejdet med en teoretisk tilgang ved efterfølgende inddragelse af empiriske data, som 

sammenlignes med teorien. 

Specialet er delt op i fire hovedkapitler, hvor det første er den teoretiske del, omhandlende den generelle 

optionsteori. Det er i dette afsnit de to modeller introduceres hver enkeltvis, og danner baggrundsviden for 

den videre analyse. 

I andet kapitel vil følsomhedsanalysen blive foretaget. Den udføres på baggrund af indhentet data 31. 

marts for europæiske standard optioner, henholdsvis tre call-optioner og tre put-optioner skrevet på S&P 

500 indekset med udløb den 30. september 2014. Alt efter om optionerne er in-the-money, at-the money 

                                                      
2 http://marketplayground.com/?p=32643 
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eller out-of-the money (herefter henholdsvis ITM, ATM og OTM), stresstester vi hver enkelt parameter i 

modellerne for at se betydningen for prisændringerne. Vi vil i kapitlet også drage en sammenligning af 

resultaterne, men også lignende Heston (1993) se på Heston modellens evne til at ændre på 

afkastfordelingens skævhed og kurtosis. 

I kapitel tre foretager vi kalibrering for at udlede Hestons parametre ud fra 100 europæiske call- og put-

optioner, der er hentet over 5 børsdage fra 8. april til 14. april. Dermed anvendes 500 priser for at få 

stabilitet i datagrundlaget. Kalibreringsresultaterne vil blive brugt til at udlede Hestonprisen på optionerne 

og resultaterne sammenlignes med Black-Scholes priserne. Kalibreringsproblematikken vil ligeledes blive 

behandlet i kapitlet. 

Sidste kapitel omhandler heding med optioner og de to modellers delta analyseres. Dernæst laves et 

forenklet hegingeksempel ved hjælp af simulation, hvor stokastisk volatilitet inddrages i aktiestiens 

udvikling. Hedingresultaterne blive sammenlignet på tværs af modellerne. 

Endelig afsluttes opgaven med en samlet konklusion og perspektivering. 

 

1.4 Data 

De anvendte optionsdata i specialet er trukket over 6 børsdage i intervallet fra 31. marts til 14. april og er 

alle trukket direkte fra Bloombergs handelssystem. Optionerne er call- og put-optioner på S&P 500 indekset 

og trukket på vilkårlige tidspunkter de respektive dage. På alle observationer er bid, ask og last-priserne 

noteret, men grundet problematik med likviditet i visse optioner, har store bid-ask-spread og manglende 

lukkerkurser medvirket til, at vi har anvendt gennemsnittet på bid-ask-spread i alle analyser og beregninger 

specialet igennem. 

Det teoretiske datagrundlag og viden er indhentet fra vores studie og dertil hørende litteratur. For at 

udbygge vores kendskab til emnet, er der indhentet yderligere inspiration i diverse elektroniske bøger fra 

CBS biblioteket, lignende afhandlinger og studier samt working papers fra SSRN3. De er løbende blevet 

inddraget og anvendt til at underbygge de i opgaven stillede problemstillinger, påstande og konklusioner. 

Data der ligger til grund for beregning og analyse specialet igennem kan findes på vedlagte CD-rom. VBA-

koden er desuden lagt ud i specialets bilag 1. 

 

                                                      
3 Social Science Research Network 
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1. 5 Afgrænsning 

I specialet afgrænser vi os til kun til at behandle europæiske call- og put-optioner skrevet på S&P 500 

indekset. I hedgingstrategien vil der kun blive anvendt en call-option. Vi forholder os altså ikke til andre 

typer af optioner eller andre underliggende aktiver. 

Det antages generelt igennem hele specialet, at markederne er perfekte og efficiente, hvorfor der ses bort 

fra skat, afgifter og transaktionsomkostninger. 

Grundet vores teoretiske tilgang antages der som udgangspunkt, risikoneutral prisfastsættelse og vi 

afgrænser os fra at udlede risikopræmier i markedet, med mindre andet er nævnt. 

I vores anvendelse af modellerne, ønsker vi ikke at komme med den matematiske udledning og/eller bevis 

herfor, men inddrager modellerne som lukkede og semi-lukkede formler. Vi har til specialet selv skrevet 

VBA-koden i Excel for Black-Scholes modellen, men for Heston modellen er koden indhentet fra bogen 

(Rouah et. al. 2007). Hele VBA-koden er tilgængelig i specialets bilag 1 og på vedlagte CD-rom. 

Vi ser ikke på andre modeller for stokastisk volatilitet ud over Heston modellen. 

Sidst i specialet anvendes et Euler skema ved diskretiseringen af aktiekurserne og variansen til brug for 

hedgingstrategien. Vi er klar over, at andre måder er tilgængelige, men de vil ikke blive berørt. 

 

1.6 Kildekritik 

Optionspriserne er indhentet direkte via Bloomberg terminal hos PandaConnect A/S. Vi har derfor stor 

tiltro til at de anvendte priser er retvisende og troværdige for specialets brug og har ikke stillet yderligere 

spørgsmålstegn, men kan ikke udelukke eventuel prisfejl eller lignende.  

En stor del af den anvendte litteratur fra lærebøger, herunder Hull 2012 og oplagte bøger på CBS bibliotek 

samt working papers fra SSRN, har vi kun i kort moment forholdt os kritiske til. Til gengæld har vi forholdt 

os yderst kritisk over for artikler og tidligere studier, som er anvendt til støtte i specialet. Indholdet er 

ydermere krydsrefereret for validering. 

Den anvendte VBA-kode for Heston har vi inden brug nøje gennemgået efter bedste evne, men også testet 

den på eksempler i andre working papers inden brug, hvilket har givet samme pris. Vi har derfor ingen 

grund til at tvivle på opsætningen af koden. 
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2.0 Optionsteori og prisfastsættelse 

Inden vi tager fat på specialets egentlige formål og analyse, hvor vi ønsker at se på volatilitetens effekt for 

hedging af optioner under Black-Scholes og Heston modellerne, er det vigtigt først at forstå teorien der 

ligger bag, samt prisfastsættelsen heraf. 

Nærværende kapitel starter med en kort beskrivelse af optioner og hvordan de fungerer. Derefter vil 

teorien omkring de bagved liggende stokastiske processer blive gennemgået, for at give en forståelse for de 

ovennævnte to modellers prisfastsættelse af optioner.  

 

2.1 Optioner 

Optioner er en ret, men ikke en pligt, til at handle et underliggende aktiv, på et givent tidspunkt. Det 

underliggende aktiv kan være alt fra valuta, aktier, indeks og råvarer og gør netop optioner til et værdifuldt 

redskab til bl.a. hedging af risiko, som vi senere skal se på. 

Retten som tildeles ved en option, kan bestå i både at købe (call-option) eller sælge (put-option) et 

underliggende aktiv. Eftersom to parter optræder på hver sin side i handelen med en option, kan fire 

konstellationer forekomme. 

 

• Køb eller salg af en call-option (lang eller kort position i en call) 

• Køb eller salg af en put-option (lang eller kort position i en put) 

 

Dertil findes forskellige optionstyper, hvoraf de mest kendte er europæiske og amerikanske optioner. En 

europæisk option har den egenskab, at den kun kan effektueres på det aftalte udløbstidspunkt, hvor en 

amerikansk type kan effektueres på hvilket som helst tidspunkt frem til udløb. 

 

En europæisk call-option skrives f.eks. på en aktie � ud fra dens aktuelle aktiepris	��, hvor der mellem 

parterne aftales, at køber af optionen, kan købe aktien ��	til en given aftalepris � på et fremtidigt 

tidspunkt �. Hvis prisen på aktien �� er højere end aftaleprisen � på tidspunkt �, vil køber af optionen 

effektuere og modtage aktien til �, hvorefter den kan sælges i markedet til ��. Ofte vil differencen blot 

blive afregnet mellem parterne i stedet for at handle aktien. 

Den eventuelle fortjeneste for køber, er differensen mellem �� og � fratrukket prisen for købet af optionen 

�. 

 

Vi vil i resten af specialet beskæftige os med europæiske call-optioner skrevet på S&P 500 indekset set fra 

købers synspunkt og payoff.  
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2.2 Stokastiske Processer 

 I forrige afsnit så vi hvordan det endelige payoff afhænger af udviklingen i det underliggende aktiv. 

Udviklingen i aktivet er derfor helt essentielt for prissætningen for optioner.  

Udfordringen ved selve prisfastsættelsen og dermed udledningen af optionsprisen er, at vi ikke kender 

udviklingen af aktivet pris. Vi kan kun komme med et kvalificeret gæt, men det er og vil altid kun være et 

gæt. Når det ikke er muligt at udlede aktivets udvikling korrekt, må man i stedet forsøge at estimere en 

udvikling, der kommer så tæt på den faktiske udvikling som muligt. Disse estimater sker ofte ud fra 

simulering af aktivets udvikling under en stokastisk (tilfældig) proces, som har stor anvendelse inden for 

finansieringsteori. 

	

En variabel, som f. eks. en aktie, hvis værdi udvikler sig tilfældigt i fremtiden siges at følge en stokastisk 

proces. Processen kan ske i diskret eller kontinuert tid. Ved anvendelse af processen i diskret tid, vil 

variablen kun antage nye værdier på bestemte tidspunkter, hvorimod den i kontinuert tid, vil kunne ændre 

sig på hvilket som helst tidspunkt. 

 

En akties udvikling vil i praksis ikke helt følge kontinuert tid, da handel med en aktie kun sker inden for 

børsens åbningstid, og derudover vil antage diskrete værdier, da den måles i kroner og ører. Alligevel vil vi 

arbejde i kontinuert tid i processerne, da det har sine fordele, men transformere til diskret tid ved praktisk 

anvendelse. 

 

2.3 Wiener processen 

En elementær og vigtig proces i kontinuert tid er den såkaldte Wiener proces, som vil gå igen i vores 

beregninger og modeller senere i specialet. 

Wiener processen opfylder følgende betingelser ved modellering af en kontinuert bevægelse: 

 

1. Det er en Markov proces, der er en stokastisk proces, hvor kun den aktuelle værdi er relevant for 

den fremtidige værdi. Det betyder, at al historisk information er irrelevant for den fremtidige 

udvikling. Egenskaben kan skrives, 

 ������|��…,��� = ������|��� (2.1) 

Med andre ord, så vil vores forventning til morgendagens værdi være dagens værdi. Processen kan bl.a. 

betegnes som en Random Walk. 
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2.  � = 0 

  

3. Ændringen i variablen ∆ 	over en lille tidsperiode ∆" er  

 ∆ = #√∆" (2.2) 

	
hvor # følger en standardnormalfordeling ∅&0,1(. Altså en middelværdi på 0 og en varians svarende til 

længden af tidsskridtet. 

Dermed gælder, at ∆  i sig selv har en normalfordeling med en 

 middelværdi af ∆ = 0  

 varians af ∆ = ∆"  

4. Værdierne af ∆  for to ikke overlappende korte intervaller ∆" er uafhængige og ukorrelerede.  

  

Med ovenstående i betragtning kan en Wiener proces i kontinuert udgave skrives som 

 ) = # ∙ √)" (2.3) 

 

Ovenstående formel gælder kun hvis vores )" er uendeligt lille, men da dette er svært at simulere i praksis, 

anvendes i stedet tidsskridt i en tilpas lille størrelse af ∆", som er til at arbejde med. Med andre ord 

forsøger vi at gøre diskret model så kontinuert som muligt. I en Wiener proces vil notationen ) = ∆  

gælde i egenskaben af at ∆" → 0.  

 

2.4 Generaliseret Wiener proces med drift 

Ovenstående Wiener proces har en drift i processen på 0 pr. tidsenhed og en varians på 1 pr. tidsenhed. 

Driften på 0 pr. tidsenhed giver god mening, når vores proces følger Markov egenskaben. For hvis al vores 

forventning til den fremtidige drift ligger i det nuværende punkt, da må vores forventning til den fremtidige 

værdi netop være den nuværende værdi. Denne egenskab kendes også som den Martingale egenskab. 

Samtidig ved vi, at variansen i processen på 1 pr. tidsenhed maksimalt kan udgøre � (den fulde periode), da 

 &�( −  &0( = �, hvorfor variansen er 1. 

Hvis processen for en variabel � tilføres drift for at skabe mere dynamik, kaldes processen for en 

generaliseret Wiener proces og skrives som 

 )� = - ∙ )" + / ∙ )  (2.4) 

 

hvor - og / er konstanter. 

Leddet - ∙ )" udgør driften i processen og / ∙ )  er diffusionsledet.  
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Antages diffusionsledet, ved vi at )  følger en Wiener proces med varians på 1, og tilføjes / til processen 

gælder det, at variansen pr. tidsenhed er /0. Med fortsat antagelse om at ∆" → 0 skrives processen 

 ∆� = - ∙ ∆" + / ∙ # ∙ √∆" (2.5) 

 

da # fortsat er standardnormalfordelt ∅&0,1(, er ∆� normalfordelt med 

middelværdi af ∆� = - ∙ ∆" 
varians af ∆� = /0 ∙ ∆" 
For at visualisere forskellen mellem Wiener proces og en generaliseret Wiener proces, ses i figur 1 en 

simuleret proces, hvor - = 0,3 og / = 0,8. 

 

Figur 2.1, Simulation af Wiener Processer med og uden drift 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af figuren fremgår det tydeligt, at Wiener processen bevæger sig omkring startværdien, hvor den 

generaliserede Wiener proces bevæger sig omkring sin drift. 

 

2.5 Itô proces 

De indtil videre nævnte processer er gode til simulering af stokastiteten, men mangler fortsat nogle vigtige 

egenskaber.  

En Itô proces, som er en udvidelse af den generaliserede Wiener proces, er en vigtig og meget anvendt 

proces til netop prisfastsættelse af optioner, da den afhænger af det underliggende aktiv og tiden.  

Ved at lade driften og diffusionsledet afhænge af variablen � og tiden " skrives en Itô proces som 

 )� = -&�, "( ∙ )" + /&�, "( ∙ )  (2.6) 

Ved simulering gælder approksimativt, når ∆" → 0, at 
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 ∆� = -&�, "( ∙ ∆" + /&�, "( ∙ # ∙ √∆" (2.7) 

 

Leddet -&�, "( fortæller os dermed om den forventede drift/udvikling i det underliggende aktiv, hvor 

leddet /&�, "( er variansen og dermed et udtryk for volatiliteten i processen. Det sidste led # ∙ √∆" er 

fortsat vores Wiener proces, som bidrager med tilfældigheden i processen. 

 

2.6 Geometrisk Brownsk bevægelse 

Aktiekurser modelleres ofte ved den nævnte Itô proces og kaldes også for en Geometrisk Brownsk 

bevægelse (GBM).  

Fra Itô processen fremgår driften og diffusionsledet som konstanter. En antagelse om konstant drift og 

varians på en aktie, må forventes at være relativt. Vi ved fra almindelig finansieringsteori, at det forventede 

afkast opgøres i procent, og er ens uagtet aktiens værdi, og ikke i kr. og ører, som det fremgår at processen. 

Derfor skal driften/afkastet skaleres og dermed også afhænge af aktiens aktuelle værdi. Samme argument 

gør sig gældende for variansen, som i korte tidsskridt bør være proportional med aktiekursen. 

Ved fortsat at følge Itô processen modelleres aktiens stokastiske dynamik således 

 )�&"( = 1�)" + 2�)  (2.8) 

I relative tilvækster skrives det i stedet 

 
)�� = 1)" + 2)  (2.9) 

 

hvor 1 og 2 er konstanter. 1 angiver aktiens forventede afkast og 2 angiver volatiliteten på aktiekursen pr. 

tidsenhed. 
344  angiver aktiens afkast over tidsskridtet )", og visser tillige at 

344  er normalfordelt med 

 
∆�� ~∅&1∆", 20∆"( (2.10) 

 

Når vi har med en proces at gøre, der afhænger af et underliggende aktiv og tiden, har vi brug for at kunne 

differentiere de stokastiske processer, så udviklingen i selve processen kan identificeres. Til det formål kan 

Itô ´s lemma (Itô´s hjælpesætning) anvendes og giver en formel for hvordan vi kommer frem til det, givet 

funktionen 6&�, "( = 78&�(. 
Vi ønsker ikke at bevise eller uddybe Itô´s lemma, men hvis værdien for vores aktiv � følger en GBM, da 

skrives Itô´s lemma 

 )6 = 9:6:� 1� + :6:" + 12:
06:�0 20�0<)" + :6:� 2�)  (2.11) 



Volatilitetens effekt for hedging med optioner  Stefan Witthøft Cortz 

- et studie af parameterfølsomhed  Jannick Egholm Larsen 

Side 13 af 84 
12. maj 2014 

og ved differentiering skrives 

 
:6)� = 1�										:

06:�0 = − 1�0 									:6:" = 0 (2.12) 

 

og endeligt 

 )6 = =1 − 1220>)" + 2)  (2.13) 

 

Med forsat konstant drift og diffusionsled, fremstår funktionen som en generaliseret Wiener proces og da 

vil ændringen i 6 = 78&�(	fra tidspunkt 0 til tidspunkt � være normalfordelt med middelværdien 

?1 − �020@� og varians 20�. Ved at 78&�(	 er normalfordelt, da er �� lognormalfordelt.  

 ln	��~∅C78	�� + =1 − 1220>�, 20�D (2.14) 

 

Det indebærer dermed at aktiekursen på et givent fremtidigt tidspunkt er lognormalfordelt, hvilket gør at 

aktiekursen ikke kan antage negative værdier. Dette er yderst hensigtsmæssigt i relation til virkeligheden, 

hvor aktiekursen ved en virksomheds konkurs må antage værdien nul. Derudover vil lognormalfordelingen 

være højre-skæv, hvilket giver højere sandsynlighed for positive afkast end for negative afkast. 

Ved hjælp fra Itô´s lemma kan vi altså simulere en akties udvikling, hvilket vi senere vil berøre.  

Til udledning af kursen på aktien på tidspunkt �, med start i tidspunkt ��, gælder derfor eksplicitte formel 

 ln �� = 78	�� + =1 − 1220>� + 2 � (2.15) 

 

Tages eksponentialfunktionen til ln ��, skrives formlen 

 �� = ��E?FG�0HI@��HJK  (2.16) 

 

De netop beskrevne processer for et aktivs udvikling, og især Itô´s lemma, er grundstenene i udledningen af 

Black-Scholes formlen og Heston modellen, som vil blive beskrevet senere i opgaven.  
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2.7 Risikoneutral prisfastsættelse 

Den risikoneutrale prisfastsættelse er et centralt element i prisfastsættelsen af derivater, og dermed også 

gældende for de optioner vi senere skal se på.  

”Any security dependent on other traded securities can be 

valued on the assumption that investors are risk neutral.”
4
 

Den risikoneutrale prisfastsættelse oprinder fra en meget vigtig egenskab i Black-Scholes-Mertons 

differentialligning, 

 
:L:" = M� :L:� + 1220�0 :

0L:�0 = ML (2.17) 

 

hvor en risikoneutral investor kun vil kunne forlange det risikofrie afkast ML af sin investering. 

 

Det ses, at der i ligningen indgår prisen på derivatet L, tiden ", underliggende aktivs pris S, renten M, 

volatiliteten på det underliggende aktiv 2, og ændringen i forhold til starten af nuværende periode :.  

Den vigtige egenskab består i, at der ikke fremgår elementer, som tager højde for investors risikoaversion. 

Derfor gælder det, at hvis ikke risikoaversionen er repræsenteret i ligningen, kan det heller ikke påvirke 

prisen på derivatet, hvorfor det dermed videre gælder, at prisfastsættelsen i den risikoneutrale verden er 

lig med den i den virkelige verden. 

Udfordringen med at overføre beregningen fra den risikoneutrale til den virkelige verden, var fremkommet 

hvis det forventede afkast 1 indgik i formlen. Tages der højde for det, vil investors risikoaversion indgå og 

det vil medføre, at jo højere risikoaversion desto højere 1, der varierer fra investor til investor. Prisen vil 

dermed blive påvirket ud fra individuelle præferencer.  

For at undgå ovenstående problematik omkring afkastkravet, sættes 1 = M i den risikoneutrale verden, 

hvor M angiver den risikofrie rente, som alle cash flows tilbagediskonteres med.  

 

2.8 Black-Scholes modellen  

Black-Scholes modellen blev i starten af 1970’erne udledt af Fischer Black, Myron Scholes og Robert 

Merton. De formåede, med en lukket formel, at håndtere problemet med netop diskonteringsfaktoren til 

brug for tilbagediskontering. Måden de gjorde det på, var ved at bruge Capital Asset Pricing Modellen 

(CAPM) til at fastslå forholdet mellem markedets forventede afkast på optionen, og det forventede afkast 

på det underliggende aktiv.  

                                                      
4 Hull, John C., 2011, s. 302 
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Under visse antagelser til markedet var strategien, at man i et arbitragefrit marked kunne holde en 

portefølje bestående af det underliggende aktiv og en position i et risikofrit aktiv, der i et hvert kort 

tidsinterval, svarede til værdien af derivatet. 

En væsentlig faktor er, at det underliggende aktiv og derivatet påvirkes af samme stokastiske proces og 

derfor vil være perfekt korreleret med hinanden.  

Ved løbende at justere på porteføljen, er tankegangen i Black-Scholes modellen, at man derved kan hedge 

sig mod al risiko for tab, som vi kommer nærmere ind på senere i afsnit 2.8.1.1 om 0-arbitrage. 

 

2.8.1 Antagelserne i Black-Scholes 

For at Black-Scholes modellen holder til brug for prisfastsættelse af europæiske optioner, er man nødt til at 

sætte ideale betingelser op og gøre sig følgende antagelser som beskrevet i Black & Scholes 19735: 

• Den korte risikofri rente er kendt og er konstant over tid. 

• Den underliggende aktie følger den tidligere nævnte stokastiske proces	)� = 1�)" + 2�)N med 

konstant 1 og 2. 

• Der udbetales ingen dividender. 

• Der er ingen transaktionsomkostninger. 

• Det er muligt at gå kort i markedet og der er altid en køber til at aftage aktivet. 

• Der er ingen risikofrie arbitragemuligheder. 

 

2.8.1.1 0-arbitrage argumentet6 

Den nok vigtigste af ovenstående antagelser i Black-Scholes modellen er fraværet af arbitrage. Arbitrage 

kan betegnes som en ”free lunch”, hvor investor kan skabe en profit uden at have penge oppe af lommen 

og hvor der samtidigt ikke er forbundet nogen risiko med handlen. Når Black-Scholes modellen fungerer 

med antagelsen om ingen arbitrage, da må følgende 3 argumenter være gældende7: 

• Risikofri handler kan ikke føre til en gevinst. 

• To risikofri porteføljer med samme værdi i fremtiden, må ligeledes have samme værdi i dag. 

• Afkastet på en risikofri portefølje må være den risikofri rente. 

                                                      
5 Black, Fischer & Myorn Scholes [1973]:”The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, Journal of Political Economics 81, p. 637-654 
6

 http://riskencyclopedia.com/articles/arbitrage/ 
7 http://onlinelibrary.wiley.com.esc-web.lib.cbs.dk/doi/10.1002/0470013273.ch19/pdf 
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Hvis vi eksempelvis betragter et derivat med prisen L, f.eks. en call-option, som er en funktion af tiden " og 

prisen �	på det underliggende aktiv, kan vi med hjælp fra Itô´s lemma beskrive processen med følgende 

funktion i diskret tid som 

 ∆L = 9:L:� 1� + :L:" + 12:
0L:�0 20�0<∆" + :L:� 2�∆  (2.18) 

 

med fortsat antagelse om, at processen for det underliggende aktiv fortsat følger en GBM. Efter som det 

afledte aktiv og den underliggende proces følger samme Wiener Proces og dermed er perfekt korrelerede, 

kan risikoelementet i funktionen fjernes. 

Med udgangspunkt i kap. 14 fra Hull (2012), kan vi ved at sammensætte en portefølje på en lang position 

på + OPO4 i det underliggende aktiv og en kort position på -1 i optionen, eliminere risikoen. Porteføljen Π kan 

skrives som 

 Π = −L + :L:� � (2.19) 

 

Da porteføljen ændrer sig løbende i intervallet Δ", kan ændringen i porteføljen skrives 

 ΔΠ = −ΔL + :L:� Δ� (2.20) 

 

Når ændringen i processen (GBM) for det underliggende aktiv Δ� og ændringen for prisfunktionen 

substitueres ind i ligningen for ændringen af porteføljen, kan ændringen i porteføljen i stedet skrives 

 ΔΠ = 9−:L:" − 12:
0L:�0 20�0<Δ" (2.21) 

 

Risikoelementet er dermed fjernet fra ligningen og med arbitragefrie antagelser, vil porteføljens afkast 

netop være den risikofrie rente 
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 ΔΠ = MΠΔ" (2.22) 

 

Endeligt kan vi indsætte ligningerne for porteføljens værdi og dets udvikling i ovenstående arbitragefrie 

ligning og endeligt ende ud med Black-Sholes-Merton differentialligning 

 
:L:" + M� :L:� + 1220�0 :

0L:�0 = ML (2.23) 

 

Argumentet om 0-arbitrage er opstillet for at opnå en generaliseret måde, hvorpå prisfastsættelse af 

derivater kan udregnes, så der ikke kan genereres et overnormalt afkast. Udgangspunktet i teorien er, at 

der eksisterer perfekte kapitalmarkeder i sin stærke form og alt information er indarbejdet i prisen, og 

eventuelt ny information er tilgængeligt for samtlige markedsdeltagere på samme tid. 

I praksis vil markederne optræde i sin semi-stærke form, og der vil i visse tilfælde være mulighed for skabe 

arbitrage i markedet. For eksempel kan samme papir noteret på forskellige børser, have forskellig kurs. 

Som følge heraf vil det være muligt at købe den ”billige” aktie og sælge den ”dyre” alt andet lige. Udbud og 

efterspørgsel vil dog hurtigt regulere priserne i takt med, at der sælges en stor andel af den ”dyre” variant 

for dermed at investere i den ”billige”, indtil det ikke længere er muligt at lave arbitrage.  

 

2.8.2 Ækvivalent martingal mål 

Black-Scholes-Merton differentialligning er defineret under de risikoneutrale mål, og inden vi behandler 

formlen yderligere skal det vigtige begreb, det ækvivalente martingale mål, kort nævnes. 

Begrebet anvendes når investorer modsat ovenstående kompenseres for at optage risiko og derved har 

forskellige grader af risikoaversion. 

Prisen på den yderligere risiko måles som 

 
1 − M2 = S (2.24) 

 

og kendes også fra almindelig porteføljeteori som Sharpe ratio. 

Hvis vi dermed har med et aktiv at gøre, hvor der skal tages højde for prisen på markedsrisikoen, vil vi ved 

at rykke om på ovenstående ligning og indsætte den i vores GBM for et aktiv, få følgende funktion 

 
Δ�� = &M + S2(Δ" + 2�Δ ( (2.25) 

 

hvor prisen på risikoen afgør den forventede driftrate til netop dette aktiv, med respekt for aktivets risiko. 



Volatilitetens effekt for hedging med optioner  Stefan Witthøft Cortz 

- et studie af parameterfølsomhed  Jannick Egholm Larsen 

Side 18 af 84 
12. maj 2014 

Det ligger uden for specialets formål at estimere risikopræmierne.  

 

2.8.3 Black-Scholes-Merton prisformler 

Det banebrydende for Black, Scholes og Merton var at de fandt en formel, der kan prisfastsætte alle typer 

af derivater. Ovenstående taget i betragtning, udledte de følgende prisformler for prisfastsættelse af 

europæiske call- og put-optioner 

 � = 	��T&)�( − �EGU�T&)0( (2.26) 

 

 V = �EGU�T&−)0(−��T&−)�( (2.27) 

hvor 

 )� = ln	&��/�( + &M+1220(�2√�  (2.28) 

 

 )0 = ln	&��/�( + &M−1220(�2√� = )� − 2√� (2.29) 

 

Under følgende grænseværdier kan optionernes endelige payoff skrives som 

 �&�� , �( = X-Y&�� − �, 0( (2.30) 

 

 V&�� , �( = X-Y	&� − �� , 0( (2.31) 

 

Når Black-Scholes formlen anvendes, findes prisen på europæiske optioner derfor relativt hurtig og simpelt 

uden et utal af simuleringer, som ses ved andre modeller. Netop det faktum er en af modellens stærke 

sider, og et godt argument for netop at anvende Black-Scholes modellen.  

Forudsætningen for at kunne arbejde med formlen er, at de indgående variable kendes, hvorfor vi i de 

næste afsnit kort kommer ind på hver enkelt. 
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2.8.4 Parametrene  

Det ses af prisformlerne, at der er en del parametre som indgår i processen for at finde frem til prisen på en 

europæisk option. Derfor vil vi nærværende afsnit gennemgå, og samtidig diskutere de enkelte parametres 

effekt på modellens evne til at udlede optionens pris8.   

 

2.8.4.1 Kursen på det underliggende aktiv - � 

Prisen på det underliggende aktiv er simpel at finde, så længe der er tale om noterede aktier. Den letteste 

vej til at finde papiret og dermed kursen, er ved at have en SEDOL eller ISIN-kode. Såfremt der er tale om 

unoterede papirer, kan det være mere vanskeligt. Det er dog muligt, approksimativt at bestemme kursen 

på en unoteret aktie. Typisk værdiansættes hele virksomheden og divideres med antallet af aktier for 

dermed at komme frem til en pris på aktien. Samme beregning kan være nødvendig i tilfælde af, at der er 

tale om et noteret papir, som ikke er likvidt. 

 

2.8.4.2 Strikekursen - � 

Strikekursen er den kurs den underliggende aktie kan købes til, hvis der er tale om en call-option. 

Alternativt hvad aktien kan sælges til, såfremt det er en put-option. Strikekursen er aftalt i 

optionskontrakten ved indgåelse og er derfor kendt. Samtidig er det muligt selv at fastsætte en strikekurs 

og regne sig frem til optionspræmien. 

Gældende for strikekursen er, at jo højere strikekurs for en put-option, desto højere optionspræmie, fordi 

man med sin put-option får muligheden for at sælge til en højere kurs. Det modsatte gør sig gældende for 

call-optionen. Her medfører en stigende strikekurs en lavere optionspræmie. 

Løbende i dette speciale vil der være fokus på parametrenes betydning for prisen på optionen. Stor 

betydning for prisen er forholdet mellem � og �, som vi kommer mere ind på i afsnit 3.0, hvor vi foretager 

en parameterfølsomhedsanalyse. Rent intuitivt giver dette forhold dog mening uden videre beregning, ved 

at stille et simpelt eksempel op. Betragtes en call-option med retten til at købe til � ved udløb, hvor � på et 

vilkårligt tidspunkt inden udløb er 50% af �, da vil prisen på call’en være lavere end hvis � er 150% af �. 

 

                                                      
8 Hull, John C., 2012 s. 228 
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2.8.4.3 Den risikofrie rente - �� 

Den risikofrie rente er en mere vanskelig parameter at definere. Der er ingen tvivl om, at antagelsen i Black-

Scholes med konstant M, ikke er gældende for den virkelige verden. Typisk implementeres renten fra en 

statsobligation med samme løbetid som optionen.  

Idet vores analyse i nærværende speciale er baseret på S&P 500 indekset, der har USD som 

omsætningsvaluta, ville det umiddelbart åbenlyse valg af en risikofri diskonteringsrente være at anvende 

en amerikansk nulkuponobligation (treasury bill). Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt af flere årsager. 

(Hull 2012) påpeger hvordan denne treasury-rente holdes kunstigt lav igennem fordelagtige skatteregler og 

regulativer, sammenlignet med andre obligationsinvesteringer. Som alternativ anvender finansielle 

institutioner typisk LIBOR9 som risikofri rente. Renten er den der benyttes, når der lånes penge banker 

imellem. LIBOR har en maksimal løbetid på et år. Renten er ikke fuldstændig risikofri, idet banker med 

forskellig rating, fx AA-rating baseret på standard and poor’s, låner penge og i lånets løbetid vil der være en 

kreditrisiko, da der er en risiko for at banken går konkurs i perioden. Risikoen for at en AA-rated finansiel 

institution går konkurs i perioden accepteres dog under normale markedsforhold, og LIBOR anvendes 

derfor som den risikofri diskonteringsrente. Renten antages konstant i hele optionens løbetid. 

 

2.8.4.4 Løbetid - �10  

Løbetiden er optionens levetid. Der er forskellige konventioner til brug for beregning af løbetiden. Det har 

effekt på volatiliteten om, hvorvidt der vælges løbetid ud fra antal handels- eller kalender-dage i perioden. 

Praktikere regner typisk efter handelsdage(252 dage pr. år), da det har vist sig at volatiliteten er størst når 

børserne er åbne, og derfor ser bort fra weekender og helligdage11. 

I den forbindelse er det relevant at diskutere valget af enten kalender-dage (365 dage pr. år) eller 

handelsdage (252 dage pr. år).  For specialet gælder det, at der anvendes samme konvention som 

Bloomberg og derfor beregnes � som � = Z[\]^3]U3[_]	�`\	a3\øc	def . Handelsdage kunne være valgt som en 

alternativ tilgang. (Hull 2012) fastslår at valget af konvention er vigtigt for af volatilitetsparametre. Der kan 

argumenteres for at volatiliteten er på handelsdage er større end i weekender og på helligdage, som 

studier fra blandt andre Hull (2012) viser det. Konklusionen der kan drages af studiet er, at volatiliteten 

skabes ved handlerne i sig selv. Omregning til handelsdage kunne være imødekommet ved at løse 

� = g[^3]\h3[_]	�`\	a3\øc0f0 . 

 

                                                      
9 London Interbank Offered Rate 
10 Hull, John C. 2011, s. 297-298 
11 Hull, John C. 2012 
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2.8.4.5 Volatiliteten - � 

Standardafvigelsen eller volatiliteten er det paramenter vi umiddelbart finder mest interessant og 

opgavens omdrejningspunkt. En af årsagerne til at vi finder volatiliteten interessant er, at den ikke er til at 

aflæse direkte i markedet. Det er derfor et parameter som skal bestemmes ved hjælp af teori, og da ikke 

alle bruger samme teori, vil der være flere bud på forskellige volatiliteter på samme aktie. Der er flere 

måder at regne volatiliteten på; historisk, stokastisk eller implicit, som vi vil komme mere ind på senere. 

Volatiliteten er i Black-Scholes modellen, som tidligere nævnt, antaget konstant. Det gør den simpel at 

regne med, men det er en skarp antagelse, da ny information hele tiden skal indregnes i prisen, når 

virksomheden/-erne bag aktien kommer med ny information. Det tages der ikke højde for når volatiliteten 

antages konstant. 

Volatiliteten udtrykker underliggende akties udsving i kursen. Store udsving i kursen er ensbetydende med 

en høj volatilitet. Hvis man ejer en aktie vil volatiliteten bevirke, at man oplever både op- og ned-turen når 

kursen svinger. Ejer man for eksempel i stedet for en call-option, vil opsving i kursen gøre optionen mere 

værd. Jo mere kursen på underliggende aktie overstiger strikekursen, desto mere er optionen værd. 

Samtidig er det maksimale tab kendt, da man kan vælge ikke at udnytte optionen, hvis kursen på 

underliggende aktiv på udløbstidspunktet ligger under strikekursen. Det omvendte er gældende for put-

optioner. 

På grund af optioners asymmetriske fortjeneste, har volatiliteten stor betydning for prisen på optionen. 

Asymmetrien opstår i de tilfælde hvor optionen udløber OTM, da man her ikke vil udnytte sin ret til at købe 

eller sælge, grundet tabet. I stedet exercises kontrakten ikke og man står tilbage med det maksimale tab, 

som er den indledningvist betalte optionspris. Fortjenesten, når optionen udløber ITM, er lineært stigende 

med 1 krones fortjeneste for hver 1 krone underliggende aktie stiger i kurs over strikeprisen.  

 

2.8.4.6 Standardnormalfordelingen 

T&)�( og T&)0( angiver begge sandsynlighederne for at den udregnede værdi er mindre eller større end 

)�og )0 , standardafvigelser over eller under middelværdien i en standardnormalfordeling i&0, 1(. 
Hvis værdien af )�	f.eks. udregnes til 0,2525, så vil det i standardnormalfordelingen T&0,2525(	give en 

værdi på 0,5997 og dermed betyde, at der er 59,97% sandsynlighed for, at variablen er mindre end 0,2525 

standardafvigelser over middelværdien på 0. Jo højere værdi af f.eks. )�, jo tættere kommer T&)�( på 1. 

Dermed gør det modsatte sig også gældende, så jo lavere værdi for )�	desto tættere kommer T&)�( på 0. 

Sandsynlighederne kan nemt slås op i en tabel, f.eks. i Hull S. 824-825, og interpoleres eller tastes i Excel.  
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I forhold til Black-Scholes modellens arbitragefrie tankegang, angiver T&)�( præcist den andel af de 

underliggende aktier der skal holdes i en hedgingportefølje, for at være perfekt hedget. 

For hvad angår T&)0( kan den tolkes som netop den sandsynlighed for, om optionen slutter ITM. De 

teoretiske og praktiske elementer ved handelsstrategier og hedging vil blive omhandlet i det senere afsnit 

omkring hedging med optioner. 

 

2.9 Stokastisk volatilitet 

Af Black-Scholes modellen fremgår det hurtigt, at visse antagelser i modellen ikke helt stemmer overens 

med de observationer man gør sig i virkeligheden. 

Den vel nok vigtigste og mest restriktive antagelse i Black-Scholes modellen, er antagelsen om konstant 

volatilitet. Empiriske studier har vist, at volatiliteten netop ikke er konstant over tid. Skulle Black-Scholes 

modellen netop være den eksakte formel for udledningen af optionsprisen, og volatiliteten derfor konstant, 

vil der kun være én implicit volatilitet uagtet strikepris og løbetid på optionen. Som vi viser senere i 

specialet, vil det implicitte volatilitetssmil og dets skævhed netop konstatere, at optioner ikke 

prisfastsættes korrekt efter Black-Scholes modellen. 

 

Man har længe været opmærksom på denne uhensigtsmæssighed i Black-Scholes formlen, og selvom den 

fortsat finder stor anvendelse ved estimering af volatiliteten, har flere forsøgt at udvide modellen for at 

komme problemet til livs. En af udvidelserne går på inddragelse af stokastisk volatilitet i estimeringen af 

processen for det underliggende aktiv, da det i praksis giver god mening, at volatiliteten er tilfældig og 

varierende over tid. 

 

Processen for den stokastiske volatilitet i modellerne følger samme Wiener Proces, som beskrevet i afsnit 

2.3, hvilket dermed giver to kilder af tilfældigheder i modellerne. Netop forholdet mellem de to stokastiske 

processer har ført til flere bud på en model, som kan forklare den ”rigtige” afkastfordeling, gøre op med de 

empiriske biases og i særdeleshed, de restriktive antagelser i Black-Scholes modellen. 

 

Op gennem 1980´erne og 1990´erne er flere kommet med bud på processen og korrelationen &k( mellem 

de to stokastiske processer. Blandt mange arbejdede bl.a. Hull & White (1987) med en k = 0, hvor de 

generaliserede Black-Scholes modellen for stokastisk volatilitetsproces. Wiggins (1987) så på en model med 

k ≠ 0 og Stein og Stein (1991) med et mere lukket udtryk hvor k = 0. En uddybning af disse modeller vil 

ikke blive gennemgået i specialet. 
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Problemet med modellerne har løbende været at få skabt en let og anvendelig udtryk, som samtidig 

tilgodeser ”fri” korrelation mellem de to stokastiske processer. 

 

2.10 Heston modellen 

Gennembruddet kom fra Hestons i hans banebrydende artikel fra 1993, hvor han skabte en semi-lukket 

formel til prisfastsættelse af europæiske optioner. 

2.10.1 Processen for det underliggende aktiv jf. Heston 

For Heston modellen gælder det, at udviklingen i det underliggende aktiv følger samme stokastiske proces 

som i Black-Scholes modellen, og variansen følger dynamikken fra en CIR-proces (Cox-Ingersoll-Ross 1985). 

Formlen for aktivets proces 

 )�� = 1��)" + mn���) � (2.32) 

   

hvor 1 er driften og ) �  følger en Wiener Proces.  

Volatiliteten på det underliggende aktiv mn� følger tillige en stokastisk proces givet 

 )n� = o&p − n�()" + 2mn�) 0 (2.33) 

 

hvor ) 0 også følger en Wiener Proces. o, p, 2 > 0 er positive konstanter. 

Processen for variansen kendes som en kvadratrodsmodel, også kendt fra CIR´s rentemodel. 

Modellen er en såkaldt mean-reversion model, hvor variansen trækkes tilbage mod sit langsigtede niveau 

for variansen n�, som er angivet med parameteren p, med respekt for at tiden går mod uendelig. 

o angiver hastigheden for hvor hurtigt processen går mod det langsigtede niveau. Det betyder, at jo højere 

værdi af o, desto hurtigere vil variansen returnere til sit langsigtede niveau p.  

Funktionen for volatiliteten vil derfor variere omkring p og kan sammenlignes med volatiliteten 2 vi kender 

fra Black-Scholes formlen.  

Parameteren 2 i Heston modellen viser volatiliteten af volatiliteten. Ved at tage kvadratroden af variansen 

mn� sikrer det, ved små ændringer i tiden )", at variansen altid er positiv. Stødene fra Wiener Processen, 

det stokastiske led ) 0, påvirker niveauet for mn� og afgør dermed hvor stor volatiliteten af volatiliteten 2 

bliver. 

Til at illustrere processen for variansen )n�, kan ændringen skrives som 

 )n� = n� − r� (2.34) 

 n� = r� + o&p − n�()" + 2m) 0 (2.35) 
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For at variansen i CIR-processen, som følger en ikke-central chi-i-anden fordeling, ikke skal blive negativ, 

antages den positiv r� > 0. Der indlægges yderligere den antagelse af	2op > n0, som sikrer at processen 

heller ikke kan blive nul. Betingelsen kaldes Feller betingelsen og gør, at prisfunktionen ikke reduceres til en 

deterministisk funktion12. 

 

I Hesten modellen indgår som nævnt to Wiener Processer. Den tilladte korrelation mellem dem er netop 

modellens styrke og udtrukket skrives 

 stMM&) �, ) 0( = k)" (2.36) 

 ku�−1,1� (2.37) 

 ) � = k) 0 +m1 − k0) d (2.38) 

 

hvor ) d er en Wiener Proces, som er ukorrelerede med ) 0. Dermed kan ) 0 og ) d simuleres hver for 

sig og dermed bidrager til den korrelerede proces mellem det underliggende aktiv og dets volatilitet. 

Korrelationen k mellem ) � og ) 0 vil altså ligge i intervallet mellem -1 og 1. Er korrelationen 1, vil de to 

stokastiske processer udvikle sig identisk efter samme risikokilde. Er korrelationen 0 er de dermed 

uafhængige af hinanden.  

Endeligt kan korrelationen mellem processerne være negativ, k < 0, hvilket der oftest også observeres i 

virkeligheden13. Det ses i empirien, at afkastet og volatiliteten på f. eks. en aktie, har tendens til at bevæge 

sig modsat hinanden. Især ved dårlige nyheder i markedet, hvor aktiekursen falder, vil investorer reagere 

hurtigere og sælge ud i aktien, hvorfor volatiliteten stiger. Fra generel Corporate Finance teori går udtrykket 

under leverage effekten, hvor et fald i aktiekursen i virksomheder med gæld, vil opleve lavere 

værdiansættelse og dermed også større risiko for konkurs. Derfor har volatiliteten tendens til at stige mere 

ved dårlige nyheder end ved gode (Hull 2012).  

 

2.10.2 Risikoneutral prisfastsættelse 

Når optionerne skal prisfastsættes efter Heston er udgangspunktet fortsat, at det gælder under antagelsen 

om 0-arbitrage argumentet og idéen er fortsat at kunne opsætte en risikofri portefølje, hvor al risiko kan 

hedges væk. 

Vi så under afsnittet for stokastiske processer, hvordan vi ved hjælp af Itôs lemma, betragtede en funktion 

afhængig af det underliggende aktiv og tiden. 

                                                      
12

 Haastrecht & Pelsser, 2008 
13 http://www.bloomberg.com/quote/VIX:IND 
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Ved at udvide Itôs lemma til en todimensioneret Itô proces, kan vi udlede den fundamentale partielle 

differentialligning og derved finde processen for et aktiv, som er afhængige af flere risikokilder. I Heston 

modellen består de to risikokilder af markedsrisikoen på det underliggende aktiv �, og volatiliteten n med 

respekt for tiden )". 
Fra de tidligere antagelser om 0-arbitrage i Black-Scholes så vi hvordan man ved hjælp af en selvfinansieret 

portefølje, kan fjerne risikoelementet fra det underliggende aktiv, ved at holde en andel i aktivet og kort i 

optionen. Problemet opstår ved hedging af volatilitetsrisikoen, da volatilitet i sig selv ikke er et aktiv der frit 

kan købes og sælges. Vi kan dog ved at konstruere en portefølje   

 w = x� − ∆�� − ∆0x0 (2.39) 

 

hvor der inddrages et nyt derivat x0, der er afhængig af samme underliggende aktiv som x�. De to derivater 

vil differentiere i deres løbetider og/eller strikepris. x� er vores værdi af optionen der skal prisfastsættes, 

∆�� er andelen af det underliggende aktiv, og ∆0x0 er andelen af det nye derivat.  

Ændringen i vores portefølje i forhold til tidligere, vil dermed være afhængig af ændringen i det nye derivat 

og kan skrives 

 )w = )x� − ∆�)� − ∆0)x0 (2.40) 

 

Ved at omskrive Hestons notationer for de to processer tilbage til de oprindelige lidt kortere versioner fås  

 )� = 1�)" + 2�) � (2.41) 

 )r = 1r)" + 2r) 0 (2.42) 

som ved indsættelse i den todimensioneret Itôs lemma giver 

 

)w = y:x�:" + 122�0 :
0x�:�0 + k2�2z :0x�:�:r + 122n0 :

0x�:r0 + 1� :x�:� + 1z :x�:r
− Δ�1�{)"
− ∆0 y:x0:" + 122�0 :

0x0:�0 + k2�2z :0x0:�:r + 122r0 :
0x0:r0 + 1� :x0:�

+ 1n :x0:z {)" + C2� :x�:� − Δ�2� − Δ02� :x0:� D) �
+ C2r :x�:r − Δ02n :x0:r D) 0 

(2.43) 

 

Det første vi ønsker er, at gøre ligningen risikoneutral ved at eliminere de to usikkerhedskilder ) � og ) 0, 

hvilket gøres ved at sætte dem lig med 0 
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 C2� :x�:� − Δ�2� − Δ02� :x0:� D = 0 ⇒ :x�:� = Δ� + Δ0 :x0:�  (2.44) 

 C2r :x�:r − Δ02n :x0:r D = 0 ⇒ :x�:r = Δ0 :x0:r  (2.45) 

   

Det efterlader derfor de to første sætninger i ligningen for Itôs lemma. Hvis porteføljens afkast skal give 

den risikofri rente M	i afkast, må det derfor give 

 )w = Mw)" = M&x� − ∆�� − ∆0x0()" (2.46) 

 

Vi kan nu isolere funktionerne for hvert derivat på hver sin side af ligningen og dermed få 

 

y:x�:" + 122�0 :
0x�:�0 + k2�2z :0x�:�:r + 122n0 :

0x�:r0 + M� :x�:� + 1z :x�:r − Mx0{ / :x�:r  

= 

y:x0:" + 12 2�0 :
0x0:�0 + k2�2z :0x0:�:r + 122r0 :

0x0:r0 + 1� :x0:� + 1n :x0:z − Mx0{ / :x0:r  

(2.47) 

 

Begge sider af lighedstegnet er nu identiske i sit udtryk, hvor eneste forskel er for hvilket derivat det 

angiver. Hvis ligningen skal holde for alle optioner, uagtet løbetid og strikepris, må hver side være 

uafhængig af hvilken option den repræsenterer. 

Vi kan derfor synliggøre at begge sider af ligningen er lig med en funktion S&�, r, "(, som afhænger af det 

underliggende aktiv �, volatiliteten r og tiden ". Da vi nu kender funktionen, kan man teoretisk udlede det 

til at angive risikopræmien på volatiliteten, udledt fra vores andet derivat x0, som Heston efterfølgende 

indsætter i den endelige PDE14, som enhver option tilfredsstiller 

 

12r�0 :
0x�:�0 + k2r� :0x�:�:r + 1220r :

0x�:r0 + M� :x�:� + �o&p − r( − S&�, r, "(� :s:r
− Mx� + :x�:" = 0 

(2.48) 

 

Markedsantagelser til prisfunktionen for volatilitetpræmien S&�, r, "( afgøres derfor af markedsdeltagerne 

og ønskes for et eventuelt hedge, indsigt i præmien, kan et nærmere studie af optionen x�	foretages for at 

forklare deres indbyrdes sammenhæng. 

Problemet med ovenstående er, at præmier ikke er konstante og samtidig er afhængige af den enkelte 

markedsdeltagers risikoaversion. Det er derfor ikke muligt, at lave et perfekt hedge, som i Black-Scholes, 

                                                      
14 Partielle Differentialligning 
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med mindre man kender funktionen for S&�, r, "(. Er den indbyrdes korrelation mellem volatiliteten og det 

underliggende aktiv til gengæld konstant, vil det perfekte hedge kunne opnås. 

Det er usandsynligt, at overstående korrelation er konstant og kendt, hvorfor det må konstateres, at 

markedet ikke kan antages komplet og et perfekt Hedge under Heston ikke er muligt. 

Heston antager, at volatilitetsrisikoen er en lineær funktion af volatiliteten, så S&�, r, "( = Sz, hvilket han 

benytter ved hjælp af CIR-processen fra (2.33) og gør modellen lettere at løse under risikoneutral proces. 

Hvis der i processen skal indgå risikoaversion, omskrives CIR-processen for variansen i formel (2.33) til 

 )n� = o∗&p∗ − n�()" + 2mn�) 0 (2.49) 

 

For notationerne gælder o∗ = o + S og p∗ = ~p/&o + S(, hvor S angiver prisen på volatilitetsrisikoen. Hvis 

blot S sættes til 0, vil processen være uændret fra (2.33). 

 

2.10.3 Heston formlen for europæisk call-option 

Under de samme antagelser om risikoneutral prisfastsættelse, som vi kender den fra Black-Scholes formlen, 

samt opfyldelsen den fundamentale partielle differentialligning, udledes prisen på en europæisk call-option 

i Heston ved 

 �&�, n, "( = ���� − �EGU&�G�(�0 (2.50) 

 

hvor  ��  = spotprisen på det underliggende aktiv  

�  = strikeprisen på optionen 

EGU&�G�(  = den tilbagediskonteret rente fra tid " til tid �, under antagelse om konstant 

rente 

 

under betingelsen ved udløb for optionen 

 �&�, n, "( = max&�&�( − �, 0( (2.51) 

 

�� og �0 er de såkaldte risikoneutrale sandsynligheder for om optionen udløber ITM under betingelse af at 

Y� = ln&��(. 
 �� = �&Y� ≥ ln	&�(|Y� = Y, n� = n (2.52) 

 

for � = 1, 2.  



Volatilitetens effekt for hedging med optioner  Stefan Witthøft Cortz 

- et studie af parameterfølsomhed  Jannick Egholm Larsen 

Side 28 af 84 
12. maj 2014 

At ln&��( anvendes har ikke betydning for sandsynlighederne, da ln&��( er en voksende funktion og da 

gælder � > � ⇒ ln&��( > ln&�(. 
Da sandsynlighederne ikke er kendte på samme måde som i Black-Scholes modellen, hvor fordelingen af �� 
er kendt, har Heston udledt dem ved at invertere den karakteristiske funktion L� ved en Fourier-

transformation og derfor givet ved 

 �� = 12 + 1�� �E yEG`∅��	&Z(L��∅ {�
� )∅ (2.53) 

hvor  

 L� = exp	&s� + ��n + �iY( (2.54) 

 s� = Mi�� + op20 ��/� − k2∅� + )��� − 278 y1 − �, E3��1 − �� {� (2.55) 

 �� = /� − k2∅� + )�20 y 1 − E3��1 − ��E3��{ (2.56) 

og 

 �� = /� − k2∅� + )�/� − k2∅� − )� (2.57) 

 )� = �&k2∅� − /�(0 − 20&2��i� − i0( (2.58) 

 

For udtryk i formlerne gælder, at � angiver tiden til udløb &� − "(, � = √−1 er et kompleks tal, i er et reelt 

tal, �� = �0 , �0 = − �0, /� = o + S − k2 og /0 = o + S. 

I formel (2.52) skal der altså løses to komplekse integraler for at finde prisen på optionen. Det er ikke muligt 

at slippe for integralet i ligningen, men ved hjælp af computer løses det hurtigt. I henhold til Rouah et al. 

(2007) viser det sig, at de to komplekse integraler hurtigt konvergerer mod 0 og ligger tæt op af hinanden, 

hvorfor et ens mønster kan anvendes approksimativt. 

Derfor kan formlen i sig selv kun betragtes som en semi-lukket formel, og giver deraf også kun en semi-

lukket løsning.  

Trods ovenstående udleder modellen en fordelingsfunktion for det underliggende aktiv, som netop er 

modellens styrke. Vi kan dermed hurtigt og let implementere modellen, samt kalibrere på givne 

optionspriser i markedet, og sammenligne dem med vores priser fra Black-Scholes modellen. Vi vil senere i 

opgavens analytiske del, netop kalibrere på eksisterende markedsdata til udledning af Hestonparametrene. 

Ved hjælp af de kalibrerede data, får vi netop en model lignende Black-Scholes modellen, som tillader 

samme hurtige og praktiske anvendelse til prisfastsættelsen af optioner.  

 



Volatilitetens effekt for hedging med optioner  Stefan Witthøft Cortz 

- et studie af parameterfølsomhed  Jannick Egholm Larsen 

Side 29 af 84 
12. maj 2014 

Vi ønsker ikke at komme nærmere ind på matematiske udledninger af de karakteristiske funktioner eller 

løsningen af integralerne, da det ligger uden for rammerne i specialet, men i stedet se på formlens 

egenskaber i prisfastsætningen af optioner over for Black-Scholes modellen. 

  



Volatilitetens effekt for hedging med optioner  Stefan Witthøft Cortz 

- et studie af parameterfølsomhed  Jannick Egholm Larsen 

Side 30 af 84 
12. maj 2014 

3.0 Parameterfølsomhed 

Efter at have gjort rede for vores to valgte modeller gennem belysning af teorien, ønsker vi i nærværende 

kapitel at stressteste de enkelte parametre i begge modeller. Argumentet for at gøre dette er, at undersøge 

hvilket eller hvilke af parametrene, der har størst effekt på optionsprisen ved ændringer. Til brug for denne 

test af parametrenes følsomhed benytter vi en option på S&P 500 indekset. Optionen er hentet fra 

Bloombergs handelssystem15 den 31. marts 2014. For at være i stand til at teste på henholdsvis ATM, ITM 

og OTM optioner, er der brugt optioner med forskellige strikepriser. Måden hvorpå parametrene stresses 

er, ved for hvert af parametrene at ændre ±25% i forhold til benchmark. Dermed bliver vi i stand til at 

konstatere, hvor de mest betydelige følsomheder for optionsprisen er placeret, set ud fra vores valgte 

benchmark-option. Nedenstående oversigt viser startværdierne på de forskellige scenarier for optionerne, 

hvor hele datagrundlaget kan findes i bilag 2-5 og på vedlagte CD-rom: 

 

         Tabel 3.1 Benchmark-parametre til følsomhedsanalyse 

 
        Kilde: Egen tilvirkning 

 

Nærværende kapitel bygges op i tre elementer med en analyse af parametrene i Black-Scholes som 

indledning. Efterfølgende foretages en parameteranalyse for Heston og slutteligt sker der en 

sammenligning af parameterfølsomheden på tværs af modellerne. 

 

3.1 Følsomhedsanalyse af Black-Scholes modellen 

Vi vil, i det følgende afsnit, foretage en analyse af udviklingen i de forskellige parametre, der findes i Black-

Scholes modellen. Stresstesten skal gøres os i stand til at sammenligne og analysere den procentvise 

ændring i parametrene ud fra vores benchmark. 

 

                                                      
15 Bilag 6 
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3.1.1 Stresstest af � 

Stresstesten af � viser, at dette parameter har en meget væsentlig effekt på optionsprisen. Det giver 

intuitivt mening, fordi hele formålet med optionen er at ende ITM, for derved at opnå et positivt payoff. 

Optionsprisen er derfor stærkt korreleret med �, om end den er ATM, ITM eller OTM. Den indre værdi på 

optionen stiger lineært med optionspris så snart optionen er ITM.  

 

           Figur 3.1 Stresstest af ��� 

 
           Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det ses tydeligt, at optionsprisen i Black-Scholes for OTM call er den mest følsomme og stiger med over 

900% ved en positiv ændring i S på 25%. Ligeledes bemærkes det, at OTM har tendens til at stige mere end 

henholdsvis ATM og ITM. Dette gør sig gældende for både call og put. Det ses at alle optionerne mister 

næsten hele optionsværdien, når � sættes til værende mellem −15% og  −25% i forhold til benchmark for 

call-optionerne. Det samme gør sig gældende for put-optionerne, som mister hele værdien, når � stresses 

til mellem +20% og +25%. Det kan derfor konkluderes, at ændringer i � medfører voldsomme ændringer 

i optionsprisen. Det skal dog bemærkes, at betydningen for disse ekstreme niveauer hænger sammen med 

den relative ændring i �. 

 

3.1.2 Stresstest af � 

� udgør den anden halvdel af det, som i finansieringsteorien kaldes Moneyness
16. Moneyness viser 

forholdet mellem � og � og fortæller dermed om optionen er ATM, ITM eller OTM. Derfor bemærkes det 

ligeledes, at der er en vis sammenhæng mellem figur 3.1 og figur 3.2. Her ses det, at værdien i 

                                                      
16 http://www.investopedia.com/terms/m/moneyness.asp 
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optionsprisen ved en positiv ændring i � for call stiger og vise versa gør sig gældende for put, da gør det 

modsatte sig gældende for en positiv ændring i �. De to grafer er en tilnærmelsesvis spejling af hinanden 

og indikerer dermed den tætte sammenhæng mellem �, � og optionens pris. 

 

         Figur 3.2 Stresstest af ��� 

 
         Kilde: Egen tilvirkning 

 

Konkret ses det af grafen, at det igen er OTM-optionen der har den største procentvise ændring. Den 

procentvise ændring intensiveres på det stadie hvor OTM-optionen går fra at være OTM til at gå ITM. 

Ligesom for � gør det sig gældende for �, at værdien af call-optionen reduceres til værende nær 0 når � 

stresses med +17,5% og mere. For put-optionen udspiller sig samme scenarie ved stress af � på -17,5% og 

mindre. Når parametre stresses modsat ender værdien i mellem ca. 500% og 1.000% i det state hvor � 

stresses mest. Igen bemærkes det, at den relative ændring er lig �, og overstiger alle andre parametre i 

analysen. 

 

3.1.3 Stresstest af � 

Som tidligere nævnt er den risikofrie rente et mere vanskeligt parameter at definere. Black-Scholes antager 

M konstant. 

Ud fra de i afsnit 2.8.4.3 redegjorte motivationer til valg af rente, er også her anvendt LIBOR-renten til 

stresstesten af vores benchmark-optioner. 
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             Figur 3.3 Stresstest af ��� 

 
            Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det ses tydeligt af ovenstående graf, at der er en lineær ændring i optionsprisen ved ændring af denne 

parameter. Call-optioner stiger i værdi i takt med at renten øges og omvendt gør det sig gældende for puts. 

Ændringerne er relativt små med renter på dette niveau. Højere startrente vil, alt andet lige, medføre en 

større ændring i optionsprisen, da den procentvise ændring vil have større effekt.  

 

3.1.4 Stresstest af � 

Stresstesten af � viser at det har værdi for optionen jo længere løbetiden på optionen er, alt andet lige. 

Sammen med den indre værdi udgør tidsværdien optionens totale pris. Tid har en værdi, fordi jo længere 

tid der er til optionens udløb, desto større sandsynlighed er der for at optionen når at ende ITM17.  

 

             Figur 3.4 Stresstest af ��� 

 
             Kilde: Egen tilvirkning 

                                                      
17 Hull, John C. 2012 
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Det kan aflæses af ovenstående graf at følsomheden over for tiden er størst for OTM-optionerne, hvorimod 

ITM-optionerne er de mindst følsomme. Intuitivt giver udviklingen mening, idet at det fra investors 

synspunkt, antages mere værdifuldt at købe sig længere tid, med henblik på at gå fra OTM til ITM, end det 

er værdifuldt at købe sig tid, for at holde sig ITM.  

Den procentvise ændring for optionspriserne ved stresstesten viser, ved sammenligning med de resterende 

parametre i Black-Scholes, at tidsværdien har større effekt end renten, men langt mindre effekt end � og �. 

 

3.1.5 Volatiliteten, � 

σ udgør det sidste parameter i Black-Scholes modellen. Denne konstant i Black-Scholes modellen har vi, på 

lige vilkår med de restende parametre i analysen, stresstestet ved ændringer på ±25% af startværdien.    

 

              Figur 3.5 Stresstest af ��� 

 
               Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det observeres af figur 3.5, at alle scenarier har en positiv hældning og har dermed en stigende pris som 

følge af positive ændringer i 2. Af figuren ses det ligeledes, at det igen er OTM-optionerne der har den 

største positive hældning, og derfor også udviser den mest markante følsomhed over for ændringer i 2. 

ITM-optionerne synes at være de mindst følsomme, hvor ITM call skiller sig mest ud ved kun at have en 

ændring i niveauet ±15%. Til sammenligning med OTM put der bevæger sig i niveauet ±30% under 

stresstesten. Årsagen til at ITM-optionerne er mindre følsomme end de resterende optioner skal findes i, at 

en øget	2 medfører, at risikoen for at ende OTM forøges. Det modsatte gør sig gældende for OTM-

optionerne, der har større sandsynlighed for at ende ITM som følge af de øgede udsving i indekskursen. 
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3.2 Følsomhedsanalyse af Heston modellen 

På samme måde som ved Black-Scholes, gennemgår vi en analyse af parametrene i Heston, så vi også her 

giver en intuitiv forståelse for ændringernes betydning for optionerne, hvad end de er ITM, ATM eller OTM. 

I ovenstående skema er parametrene �, �, M	t�	� for optionerne sat til vores benchmark, men for 

volatiliteten i Heston, der følger sin egen stokastiske proces fra afsnit 2.2, indgår processens parametre 

o, θ, ρ,σ	t�	r	med egne værdier. 

Startværdierne er identiske for både ATM, ITM og OTM, som det også fremgår at skemaet øverst i kapitlet.  

 

3.2.1 Stresstest af � 

Ved at stresse	� får vi, ikke overraskende, en markant ændring af optionsprisen i alle scenarier af både puts 

og calls. Største udfald ses i OTM for både put- og call-optioner, som har tendens til at ændre sig mere i 

procent end ITM og ATM. Hvis � ændrer sig +25% for den valgte option, vil vores OTM give en prisændring 

på ca. 884% for call og 1.031% for put jf. henholdsvis bilag 3 og bilag 4. Sammenhængen i de procentvise 

ændringer mellem de tre scenarier, er identisk ved negative ændringer i �, hvor prisen for OTM også er den 

der påvirkes mest.  

Dermed kan vi se, at OTM ændrer sig mest i begge retninger, hvor ATM er næstmest følsom over for 

prisændringerne. ITM bevæger sig mindst, men stadig i stor skala, som de andre to. 

     

      Figur 3.6 Stresstest af �¡¢£�¤¥ 

 
      Kilde: Egen tilvirkning 

 

I relationen til forholdet mellem call og put, udvikler put-prisen sig op- og nedadgående procentvis mere 

end call-priserne i alle scenarier. Inden for vores skala med ±25% ses det, interessant nok, at put-priserne 

har tendens til at bibeholde sin værdi i længere tid end call-piserne, når de alle er uden indre værdi (reelt 
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OTM). Ligeledes gælder det når optionerne stiger i værdi, så udvikler put-priserne sig hurtigere end call-

priserne. 

 

3.2.2 Stresstest af � 

Prisfølsomheden på ændring af �, giver naturligt nok også en betydelig ændring af optionsprisen, når vi 

stresser optionen meget ITM eller OTM. Sammenhængen mellem stress af � og �, har som ved Black-

Scholes, en tæt relation til hinanden og angiver optionens moneyness, hvilket også fremgår af de to grafer, 

som er mere eller mindre spejlvendt af hinanden. 

      
     Figur 3.7 �¡¢£�¤¥ 

 

     Kilde: Egen tilvirkning 

 

Igen skiller ændringen i OTM-optionen sig ud fra de andre, da den bevæger sig procentvis mest ved 

ændringer i �. Til forskel for ændringer i �, udvikler put-priserne sig fortsat mere end call-priserne ved 

positive ændringer i priserne, men til gengæld holder call-priserne deres værdi længere tid ved negative 

ændringer. 

 

3.2.3 Stresstest af � 

Tilsvarende som for Black-Scholes, er renten i Heston modellen sat til 1-årig LIBOR, så grundlaget er det 
samme for begge modeller. 
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          Figur 3.8 �¡¢£�¤¥ 

 
          Kilde: Egen tilvirkning 

 

I forhold til � og � forholdet for optionspriserne, ses en markant lavere betydning ved ændringer af renten 

med 25% for alle scenarier. Det skal dog hurtigt pointeres, at ændringer i � og � på ingen måde kan 

sammenlignes med renten i relation til ændringer i priserne, da S og K forholdet er hele offsettet i det 

endelige payoff. Dertil er vores ændringer i renten på ±25% i relative ændringer ikke af samme skala, 

sammenlignet med ændringerne i  � og �. 

For både call og put er de procentvise ændringer stort set ens for ATM og OTM, hvor ITM har tendens til at 

holde sig mere stabilt omkring sit udgangspunkt, og angiver en mere lineær funktion end � og �. 

Overraskende nok har renten, ved anvendelse af vores datagrundlag, stort set ingen betydning. Som ved 

Black-Scholes, vil et højere benchmark for M give større ændringer. Dog kan det konkluderes, i vores 

følsomhedsanalyse af Heston, at M er et af de parametre, der har den mindste effekt på optionsprisen. 

 

3.2.4 Stresstest af � 

Tiden har en pæn betydning for ændringer af prisen i Heston. I vores eksempel med et udløb af optionen 

om ca. et halvt år, giver vores stress på ±25% ændringer i tiden på ca. 3 måneder i hver retning. Det viser, 

at priserne for alle scenarier af både puts og calls, ændrer sig positivt når tiden øges. Det giver god mening, 

at forøgelsen af tiden øger tidsværdien på optionen, og dermed har positiv effekt for optionspriserne, da 

sandsynligheden for et positivt payoff ved udløb vil være større. Ikke overraskende har tiden en større 

effekt på OTM end de andre. 

  



Volatilitetens effekt for hedging med optioner  Stefan Witthøft Cortz 

- et studie af parameterfølsomhed  Jannick Egholm Larsen 

Side 38 af 84 
12. maj 2014 

              Figur 3.9 �¡¢£�¤¥ 

 
              Kilde: Egen tilvirkning 

 

3.2.5 Stresstest af � 

o er som er nævnt en del af Heston modellens mean-reversion egenskab og en del af processens driftsled, 

som angiver hastigheden for hvor hurtigt processen går mod sit langsigtede niveau for variansen. 

Parameteren kan betegnes som graden af volatility clustering
18, hvor store udsving i aktieprisen følges af 

høj volatilitet og små udsving i aktieprisen følges af lav volatilitet.  

Heston bruger oprindeligt 2,0. I vores følsomhedsanalyse er parameteren sat til 1,5 ud fra gæt, men med 

betingelsen o	>	0 for at gøre processen asymptotisk stabil. Med en stigning på +25% ender vi med en o på 

1,875, hvilket lægger sig tæt op af Hestons originale gæt, men omvendt kommer vi også ved −25% ned i 

et niveau for o på	1,125 og får testet det. 

 

              Figur 3.10 Stresstest af � 

 
             Kilde: Egen tilvirkning 

                                                      
18 Gatheral, Jim 2006 s. 2 
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Af figuren får o, isoleret set, ikke den store betydning for prisen, når den bliver stresset. For alle scenarier 

og typer, vil optionsprisen stige jo mere o øges. 

I vores eksempel udvikler mean-reversion sig positiv, da θ	 = 	0,02 og ν	 = 	0,015, hvilket med o på 1,5 

giver en drift på 0,0075 og gør dermed processen positiv, uagtet vores stress. Havde vi i stedet gjort leddet 

negativt, ville vores udvikling i optionsværdierne blive omvendt, så priserne i stedet ville stige ved lavere 

værdi af o, men stadig med relativt små ændringer.  

Der er ikke nævneværdige forskelle i vores eksempel på, om option starter ATM, ITM eller OTM. 

 

3.2.6 Stresstest af θθθθ 

Parameteren θ er det langsigtede niveau for variansen og er sat til 0,02 i vores stresseksempel, efter 

betingelsen 0	<	θ	<	1, og er ligeledes en faktor i driftsleddet i variansprocessen. For Heston kan man 

sammenligne √θ med den implicitte volatilitet σ vi kender fra Black-Scholes modellen. 

 

                 Figur 3.11 Stresstest af § 

 
                 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det fremgår af figuren, at ændringer i θ giver en anelse mere dynamik i optionsprisen, end eksemplet var 

med o, men stadig med samme resultat, nemlig at højere værdier af θ	bidrager til stigning i optionspriserne 

og synes at bidrage mest til puts som er OTM. Generelt reagerer OTM mest på ændringerne. 
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3.2.7 Stresstest af � 

Det sidste parameter i driftsleddet under variansensprocessen er netop den aktuelle varians ν. I vores 

analyse er den sat til 0,015, i relation til Hestons oprindelige gæt på 0,119. Ud over at være en del af 

driftsleddet, indgår den også i den stokastiske del af variansprocessen, og bidrager dermed også til støjen 

fra den tilfældige del. 

 

Figur 3.12 Stresstest af � 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som vi ved, er θ og r tæt sammenhængende, da θ som bekendt er langtidsniveauet for variansen. Derfor 

får vi også samme effekt ved ændring af r, som vi så under θ. Isoleret set vil ændring af det aktuelle niveau 

for r give en anelse højere procentvise ændringer i alle scenarier end ved ændringer i θ. Igen ses det, at 

OTM er mere følsom for ændringerne i begge retninger end ATM og ITM. 

 

3.2.8 Stresstest af σσσσ 

Volatiliteten af volatiliteten eller σ i Heston er volatiliteten på variansen i modellen. Ved at ændre på vores 

startgæt på 0,2 lignende Heston20, med betingelsen 0	<	σ	<	1, ændrer vores optionspriser sig ikke meget. 

Det observeres at stigning i σ, med fastholdelsen af vores øvrige parametre, giver lavere optionspriser i alle 

scenarier, og omvendt hvis σ falder. Når vores σ		stiger betyder det i princippet, at markedet har 

tilbøjelighed til mere ekstreme udsving. Når vores gæt er 0,2 betyder det, at volatiliteten kan forventes at 

ændre sig med ±	20% over året. Det giver derfor god mening, at når vi anvender ρ på −0,2, vil højere σ 

                                                      
19 Heston, Steven 1993 
20 Heston, Steven 1993 
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give variansprocessen større betydning og dermed give lavere værdi af optionen, når korrelationen mellem 

volatiliteten og aktieprisens afkastudvikling er negativ. 

 

         Figur 3.13 Stresstest af � 

 
         Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det fremgår af figur (3.13), at især OTM ændrer sig mest, hvor ITM for både calls og puts stort set ikke 

påvirkes i prisen. 

 

3.2.9 Stresstest af ρρρρ 

Endeligt har vi stresset ρ med et udgangspunkt på −0,2, og betingelsen −1	<	ρ	<	1, ud fra vores viden om 

de empiriske observationer. Det fremgår at ATM-optionerne er stabile omkring udgangspunktet og ikke 

ændrer sig ved ændring i ρ. Til gengæld ændrer ITM sig meget lidt, hvorimod OTM har den største ændring. 

Hvis den negative ρ påvirkes negativt betyder det eksempelvis, at OTM call falder i pris, når ρ går mod −1, 

mens OTM put bliver større. Grundlæggende vil lavere værdi af ρ give større modsatrettet variation mellem 

volatiliteten på det underliggende aktiv og dets afkast.  

Vi kan ud fra ændringerne i priserne se, at ρ alene ved stress, stort set ikke påvirker priserne.  
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                 Figur 3.14 Stresstest af 
 

 
                 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Med ændringer på ±25% gælder det for ρ, som for ændringer i ν,θ,σ, at de relative tilvækster har mindre 

effekt end �, �	, � og o, hvorfor sammenligningen skal tages med forbehold. 

Ovenstående giver fortsat et interessant billede for parametrene i Heston. Vi kan med tydelighed se hvor 

ændringerne, med udgangspunktet i vores grundparametre, har de største effekter. 

 

3.3 Sammenligning af modellerne 

Vi har nu gennemgået hver enkelt model med henblik på hvilke parametre, der påvirker prisen på 

optionerne mest. 

Ikke overraskende, har fordelingen af � og � eller rettere moneyness i begge modeller stor betydning, 

hvilket vi på enkeltstående basis vil undlade at analysere videre på, da det er mekanismerne til 

fremkomsten af �, som skaber dynamikken i begge modeller. 

 

Det nuværende lave renteniveau har for begge modeller ikke nævneværdig betydning og kan heller ikke 

påvirke priserne særlig meget i vores stresstest, hvorfor den er undladt for den videre analyse. 

 

Tiden � er i modsætning til renten, af stor betydning grundet tidsværdien. Jo længere tid optionen 

eksisterer i, desto større er sandsynligheden for, at optionen ender ITM. I vores stresseksempel, hvor 

grundparametrene er ens, giver � stort set samme procentvise ændring for optionsprisen i både Heston og 

Black-Scholes. Men som vi gentagende gange har gjort opmærksom på, kan en direkte sammenligning ikke 

drages, da sandsynlighedsfordelingen ikke er ens for modellerne. 
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Volatiliteten i Black-Scholes har ligeledes stor betydning og bidrager med store ændringer. Den er i relation 

til den videre analyse vigtig i sammenligningen til Heston. Derfor har det også stor effekt om den sættes til 

den implicitte eller historiske volatilitet. Fra vores eksempel med implicit volatilitet på 12,91% på vores 

ATM call-option, kan værdien ændre sig med hele 24%, hvis blot den implicitte volatilitet ændres til 

16,14% og for OTM-optioner er ændringerne som bekendt endnu større. 

Samme billede gør sig gældende i Heston modellen, hvor variansen også alene kan bidrage til store 

ændringer i optionspriserne, hvor den indgår og vægter til både det aktuelle niveau og den stokastiske del. I 

vores stresstest er variansen dog ikke så toneangivende på samme niveau som i volatiliteten i Black-

Scholes, på enkeltparameterniveau. 

 

For at komme dybere i analysen for volatilitetens betydning for optionsprisen i de to modeller - vil vi 

modsat ovenstående individuelle analyse - se nærmere på en reel sammenligning af modellernes 

muligheder for at forklare de givne optionspriser.  

I princippet følger det underliggende aktiv i begge modeller samme diffusionsproces, men for Heston har 

den stokastiske proces for volatiliteten og den tilladte korrelation den betydning, at det tillader modellen at 

ændre på afkastfordelingens skævhed og kurtosis. I Black-Scholes er det til gengæld kun muligt at påvirke 

fordelingens middelværdi og varians, da afkastet følger log-normalfordelingen. 

I normalfordelingen er skævheden 0 hvilket betyder, at fordelingen er symmetrisk omkring sin 

middelværdi. Ved at justere på skævheden kan halerne på fordelingen ændres, så sandsynligheden ikke 

længere er symmetrisk. Asymmetrien siges derved at være enten højre- eller venstreskæv. Kurtosis antager 

i normalfordelingen værdien 3 og angiver stejlheden. Er den højere, er fordelingen mere spids og 

sandsynlighed for udfald, koncentreret omkring middelværdien. Omvendt er gældende for en fladere 

fordeling, hvor udfald er mere ekstreme.  

 

Vi har undladt at invitere den karakteristiske funktion i Heston givet ved (2.53), som er nødvendig for at 

udlede sandsynlighedsfordelingen for aktivprisen, da det ligger uden for rammerne af dette speciale. 

Heston viser dog i sin artikel, hvordan ændring i ρ resulterer i en ændret skævhed. Negativ ρ resulterer i en 

højre-skæv afkastfordeling, hvor sandsynligheden for positive afkast er indskrænket, og negative afkast er 

udvidet. Omvendt gør det sig gældende for en positiv ρ. Bl.a. er fordelingen med negativ ρ helt i tråd med 

vores tidligere argumenter og empiriske data, hvor f.eks. faldende aktiepriser resulter i højere varians. 

Heston ser også på afkastfordelingen under forskellige σ. Ændringer i σ påvirker kurtosis og dermed 

stejlheden af fordelingen. 
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I forlængelse af ovenstående vil vi, lignende Heston, se på effekten af ændringer i optionspriserne, når vi 

ændrer ρ og σ i forhold til Black-Scholes priserne. Netop korrelationen og volatilitetens volatilitet er 

interessant, da de i stor stil bidrager til sammenhængen mellem det underliggende aktiv, variansen og 

”stødene” i variansen. 

 

For at kunne sammenligne optionsprisen mellem Black-Scholes og Heston, er vi nødt til, ud fra parametrene 

i Heston, at gøre σ i Black-Scholes sammenlignelig med θ, så den gennemsnitlige volatilitet i optionens 

levetid er den samme i begge modeller. 

Det viser Gatheral21  kan gøres ved  

 r = 1� �� r�)" = p + &r − p( 1 − EG«&�G�(o&� − "(
�
�  (3.1) 

 

hvor ν er den forventede langsigtede varians over optionens løbetid. 

Da det er en forholdsvis nem måde at transformere variansen fra Heston til volatiliteten i Black-Scholes, er 

det fremgangsmåden vi har anvendt. Man kunne i stedet have bestemt det andet moment i den 

karakteristiske funktion i Heston (2.53). 

Ved at anvende (3.1) giver r	 = 	r"	 = 	θ og vi kan dermed transformere vores estimeret r fra Heston til 

Black-Scholes ved 

 2¬4 = √p (3.2) 

 

Heston har i sin analyse også udregnet den implicitte volatilitet, som skal anvendes til sammenligningen. Vi 

har bevidst undladt at kopiere hans parametre, men fortsætter i stedet med vores egne for den kommende 

analyse, da vi ønsker at analysere effekterne på vores optionseksempel. 

Vi fortsætter dermed med nedenstående parametre og ser på ATM call-optionen fra den 31. marts 2014 

med udløb den 30. september 2014. 

 

                       Tabel 3.2 Parametervalg 

 
                       Kilde: Egen tilvirkning. 

 

                                                      
21 Gatheral, Jim, 2006, s. 32-34 
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Ud fra ovenstående har vi ved hjælp af formel (3.1) udledt værdien for den implicitte volatilitet, som skal 

anvendes i Black-Scholes som 

 
r = p + &r − p(1 − EG«&�G�(o&� − "( = 0,02 + &0,015 − 0,02( 1 − EG�,f∗�,f��d1,5 ∗ 0,50137 = 0,0165 

2¬4 = m0,0165 = 12,84% 

(3.3) 

 

Første parametre vi ser på er ρ, som tidligere nævnt påvirker skævheden i afkastfordelingen. 

Til brug for figur 3.15 har vi plottet � på x-aksen med udgangspunktet i ATM 1.850 og efterfølgende 

udregnet priserne for både Heston og Black-Scholes og endelig udregnet differencen mellem de to 

modeller. 

Priserne for Heston er plottet med forskellige værdier af ρ på henholdsvis −0,5 og 0,5, for at synliggøre 

effekten af forskellige niveauer for ρ. 

I nedenstående figur 3.15 er differencen plottet hvor negative værdier angiver, at Heston prisfastsætter 

optionerne til en lavere værdi en Black-Scholes og omvendt for positive værdier. 

 

           Figur 3.15 Prisdifference mellem for Black-Scholes og Heston ved forskellig 
  

 
           Kilde: Egen tilvirkning 

 

I første omgang kan vi se, at optioner ATM omkring kurs 1.850 bliver prisfastsat lavere i Heston for begge 

værdier af ρ, mens ρ´s evne til at generere skævheden i afkastfordelingen vises med tydelighed i figuren. 

Når vi anvender negativ ρ på	−0,5 kan vi overordnet konkludere, at OTM-optionerne prisfastsættes lavere i 

Heston og når optionerne kommer ITM, er prisen højere i Heston.  

Det er helt i tråd med vores kendskab til skævhed når ρ	<	0, er fordelingen venstre-skæv, hvor 

sandsynligheden for positive afkast er lavere end for negative afkast. Derfor får vi lavere priser i Heston, når 

vi er OTM, da sandsynligheden for at ende ITM er mindre, netop grundet den negative ρ. Er optionen 
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derimod ITM prisfastsætter Heston højere i niveauet omkring strike og giver højere ITM priser i de lave 

niveauer end under Black-Scholes. 

 

For ρ på 0,5 er fordelingen højreskæv og sandsynligheden for højere udfald af � er større end lavere udfald. 

Derfor gør det modsatte sig gældende og Heston prisfastsætter OTM højere og ITM lavere end Black-

Scholes. Grunden til at Black-Scholes giver højere priser for ITM med positiv	ρ skyldes, at der i de lave 

positive niveauer for S under normalfordelingen har større sandsynlighed for udfald end i Heston. Det 

tilgodeses i Black-Scholes og resulterer i højere priser. 

Endeligt kan det konkluderes af ovenstående figur, at begge priser konvergerer mod hinanden jo længere vi 

kommer OTM eller ITM, da chancerne for at ende i de intervaller er meget usandsynlige og stort set ikke vil 

adskille modellernes prisfastsættelse overfor hinanden. 

 

Vi har nu set, at Heston rent faktisk kan ændre på skævheden i fordelingen, men ønsker også at se på om 

volatiliteten af volatiliteten σ i Heston kan vise ændringen i kurtosis. 

 

På samme måde som ovenfor, fortsætter vi med samme data, men har i eksemplet sat ρ	 = 	0, da vi kun 

ønsker at se effekterne af σ. Vi beholder også samme implicitte volatilitet i Black-Scholes, som angivet i 

(3.3).  

Fremgangsmåden er også den samme for udregningen af priserne ved ændringer i σ. Vi har sat σ til 

henholdsvis 0,1	og 0,2 og differencen fremgår af vores beregninger, og er illustrativt plottet i nedenstående 

figur 3.16. 

 

       Figur 3.16 Prisdifference mellem for Black-Scholes og Heston ved forskellig � 

 

       Kilde: Egen tilvirkning 
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Vi erindrer fra kapitel 2.10 at σ indgår i diffusionsleddet og dermed den stokastiske del af variansprocessen. 

Når vi i overstående dermed øger parameteren, vil det give ”stødene” fra det stokastiske led større 

betydning og øge sandsynligheden for ændringer i det underliggende aktiv. 

Af figur 3.16 fremgår det, at ændringen i σ forøger symmetrien i figuren. Heston prisfastsætter optioner 

OTM og ITM højere end Black-Scholes, hvorimod ATM prisfastsættes væsentligt lavere i Heston og især i 

eksemplet ved en forøgelse af σ på 100%, vil den relative forskel blive meget højere, end for OTM og ITM 

modellerne imellem. 

Vi kan udlede, at når σ stiger, vil Heston give ATM og OTM større sandsynlighed for at ende i værdi ved 

udløb. Når optionerne er ATM tillægger Black-Scholes optionen mere værdi og dermed sandsynlighed for at 

ende ITM. Samtidig bidrager σ i Heston til øget sandsynlighed for ekstreme udfald og dermed lavere værdi 

for optionerne. En øget stejlhed i afkastfordelingen i forbindelse øget kurtosis, påvirker også skævheden i 

en mindre grad, som dog også er med til at påvirke sandsynligheden for ekstreme udfald. 

Identisk med figuren for korrelationen kan man se, at når vi ender langt OTM eller ITM, så konvergerer 

priserne igen mod hinanden, da sandsynligheden for at ende i de stadier er meget usandsynlige. 

Havde vi anvendt en	σ på 0, vil det stokastiske led blive 0 og dermed fjerne leddet i processen for variansen 

og fordelingen vil være normalfordelt som i Black-Scholes. 

 

Med ovenstående resultater har vi nu set, at Heston modellen er i stand til at ændre på skævheden og 

kurtosis og dermed også synliggøre sandsynlighederne for ekstreme udfald (halerne i fordelingen). 

Heston anvender samme værdi for sin aktuelle varians og langtidsniveauet for variansen og angiver i sin 

analyse, at variansen løbende bevæger sig omkring sit langsigtede gennemsnit, både over og under, men at 

det ikke skulle ændre udfaldet af hans resultater.22 Vi har netop anvendt forskellige parametre, hvilket giver 

samme udfald som Heston, hvorfor vi ud fra ovenstående kan støtte op om udtagelsen. 

Det interessante for den kommende analyse er, om vi ved hjælp af Heston modellen i det senere 

kalibreringsafsnit og parametreestimering, er i stand til at udnytte modellens egenskaber til at replikere 

markedspriserne. 

  

                                                      
22 http://faculty.baruch.cuny.edu/lwu/890/Heston93.pdf 
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3.4 Volatilitet 

I afsnit 2.8.4.5 belyste vi 2, som et parameter i Black-Scholes modellen med de antagelser der var 

nødvendige for at konstruere den partielle differentialligning. 

I dette afsnit vil vi se nærmere på 2 og de mest anvendte metoder til at beregne parameteren. 

Årsagen skyldes, at der er flere muligheder for at anvende forskellige tilgange til beregning og anvendelse 

af volatiliteten. Det er det sværeste parameter at fastsætte, idet det ikke kan aflæses direkte, som det er 

muligt med de resterende parametre i Black-Scholes modellen.  

 

3.4.1 Historisk volatilitet 

Når historisk volatilitet beregnes, sker det ud fra historiske data, som navnet også antyder. Empirisk foregår 

det ved, at en aktiekurs typisk observeres i faste intervaller. Intervallerne kan være inddelt i daglig, 

ugentlig, månedlig eller årlig volatilitet og kan skrives som følger  

 �` = ln = �`�`G�> 		LtM	� = 1,2,… , 8 (3.4) 

 

Hvor Si er aktiekursen i slutningen af det �’"E interval, 8 + 1 er antallet af observationer og �` er 2 i det �’"E 

interval. 

Estimatet, ¯, for standardafvigelsen på	�`	er givet ved   

 ¯ = ° 18 − 1± &�`−ū(0^
`³�  (3.5) 

eller 

 ¯ = ° 18 − 1± �0̀^
`³� − 18&8 − 1( &± �`^

`³� (0 (3.6) 

 

hvor ū er gennemsnittet af �`. �` beregnes ved σ√τ23. Denne formel kan estimeres ud fra ¯ og 2 kan 

estimeres som 2̂ hvor det gælder at σ· = h√�.  
Det vil sige at formel (3.5) i første omgang udledes på daglig basis for standardafvigelsen, der pr. definition 

er den historiske volatilitet. Det vil derfor være nødvendigt at omregne denne volatilitet til en annualiseret 

version, idet det er den årlige volatilitet, som anvendes i Black-Scholes modellen.  

                                                      
23 Hull, John C., 2012,  s. 305 
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I den sammenhæng er det relevant at diskutere handelsdage kontra kalenderdage. Som tidligere adresseret 

benyttes kalenderdage gennemgående i nærværende speciale. 

Ved at bruge den historiske volatilitet forsøges det at bestemme den fremtidige volatilitet ud fra fortiden. 

Det vil sige, at historien skal gentage sig for at den historiske volatilitet holder. På baggrund af det kan der 

argumenteres for at den historiske volatilitet ikke nødvendigvis giver et retvisende billede af de fremtidige 

udsving i kursen, ud fra den information der er tilgængelig på markedet. Informationsstrømmen er en 

kontinuert proces, der løbende handles ind i priserne på markedet på baggrund af udbud og efterspørgsel, 

hvorfor det kan være vanskeligt at forudsige fremtiden på baggrund af historien. 

 

3.4.2 Implicit volatilitet 

Efter at have belyst den historiske volatilitet, vil vi nu se på de karakteristika der kendetegner den implicitte 

volatilitet.  

I stedet for at anvende historiske priser regnes der baglæns ud fra de priser der er stillet i markedet. På 

baggrund af prisen er derefter muligt at beregne volatiliteten. Dermed accepteres modelprisen som den 

sande pris og markedsprisen fittes til denne ved hjælp af volatiliteten. I praksis er det en meget udbredt 

måde at handle på, som har resulteret i oprettelsen af SPX VIX, der er et indeks af den implicitte volatilitet 

på 30 dages optioner med S&P 500 indekset som underliggende aktiv. Det handles på Chicago Board 

Options Exchange. Indekset blev etableret i 1993 på basis af futures og senere blev optioner inkluderet24. 

Den implicitte volatilitet er typisk negativt korreleret med det underliggende aktiv. Dette kan testes ved at 

benytte følgende formel for Black-Scholes 

 x¬4&��, �, �, ", 2¸¹º, M( = x» (3.7) 

 

Gennemgående i opgaven vil vi inddrage data fra S&P 500 indekset til test af vores analyse. Derfor er det 

relevant at se på data fra dette indeks til brug for test af ovenstående påstand. VIX indekset benyttes som 

volatilitetsparameteren, hvor vi nedenfor grafisk illustrerer den negative korrelation, der viser sig ved at VIX 

indekset falder i værdi når S&P 500 indekset stiger og vice versa. 

 

  

                                                      
24 http://www.investopedia.com/terms/v/vix.asp 
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             Figur 3.17 Udvikling i S&P 500 & VIX Indeks 

 
         Kilde: http://www.bloomberg.com/quote/VIX:IND 

 

I modsætning til den historiske volatilitet, tager den implicitte volatilitet højde for løbende informationer 

fra de bagvedliggende virksomheder, f. eks. i form af regnskaber. Virksomhedernes resultater og 

forventninger til fremtiden handles dermed ind i priserne på markedet, som endvidere er indregnet i den 

implicitte volatilitet. 

 

3.4.3 Volatilitetssmil 

Et omtalt volatilitetsbegreb er volatilitetssmilet. Volatilitetssmilet konstrueres ud fra den implicitte 

volatilitet. Dette smil er en grafisk fremstilling af den implicitte volatilitet som en funktion af strikekursen. 

Volatilitetsmilet for Black-Scholes modellen er konstrueret ved at anvende Excels solver til at ramme de 

beregnede mid-priser i markedet ved ændring af volatiliteten. Gældende for Heston modellen er det, at 

modelprisen er beregnet, hvorefter der igen er anvendt Excels solver. Før det er muligt at konstruere et 

smil tilsvarende det i Black-Scholes modellen, er det nødvendigt at inkorporere Hestons modelpris i en 

Black-Scholes verden, således at resultatet giver et plot af implicitte volatiliteter. Måden det udføres på, er 

ved at lade Black-Scholes prisen matche med Heston prisen igennem ændring af volatiliteten. Dermed 

bliver det muligt at fremstille et smil, der er sammenligneligt med den implicitte volatilitet, der er dannet 

på baggrund af Black-Scholes prisen under forudsætning af, at denne er lig mid-prisen for optionen på 

markedet. Gatheral (2006)25 foreslår en anden tilgang til inkorporeringen af Heston til Black-Scholes 

verden. Denne metode anvender ATM-optioner i Black-Scholes til udledning af dennes implicitte varians i 

Heston modellen. En udledning af denne metode vil dog ikke blive behandlet, idet det lægger uden for 

specialets omfang. 

                                                      
25 Gatheral, Jim, 2006, s. 34 
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Volatilitetssmilets form hænger sammen med korrelationen der er mellem aktiekursens udvikling og 

udviklingen i volatiliteten. Korrelationen disse to parametre imellem er ofte negativ, hvorfor skewet viser 

en negativ hældning26. 

Volatilitetssmilet plottes ud fra forskellige strikekurser, løbetider og de tilhørende implicitte volatiliteter, 

som vist i nedenstående figur.  

 

                  Figur 3.18 Volatilitetssmil fordelt på Black-Scholes, Heston, Call og Put 

 
                 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Inden for volatilitetssmil anvendes igen forskellige begreber alt afhængig af grafens udseende. 

Volatilitetssmilet på put-siden for Black-Scholes må uden tvivl konstateres at illustrere et smil, hvor der er 

mere rum til diskussion om hvorvidt call-siden for Black-Scholes kan karakteriseres som et skew, smirk27. 

Skewet ses ligeledes på smilet i Heston. Her er den gennemsnitlige implicitte volatilitet for Black-Scholes sat 

ind for at illustrere en af Black-Scholes’ begrænsninger, der tidligere adresseret i teorien på modellen. 

Antagelsen om den konstante volatilitet rammer her en udfordring, som kan aflæses direkte af figur 3.18 

idet det ses, at volatiliteten i markedet ikke er konstant fordelt over strike, som det antages i Black-Scholes.  

Studier viser, at den implicitte volatilitet på aktieindeks generelt tager form som det skew der er afbilledet i 

ovenstående figur for call-optionen28. Det viser, at optioner med lav strike (dyb ITM call- eller dyb OTM put-

option) har en væsentlig højere volatilitet sammenlignet med optioner med høj strike (dyb OTM call- eller 

                                                      
26 Rubinstein, Mark, 1994 & Hull, John C., 2012, s. 414 
27 Rubinstein, Mark, 1994  
28 Hull, John C., 2012 
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dyb ITM put-option). Det medfører at Black-Scholes underprisfastsætter optioner med lav strike og 

overprisfastsætter høje strikes. Smilet forekommer som følge af, at når en virksomheds aktiekurs falder, så 

stiger gældsandelen. Det medfører at aktien bliver mere risikabel og volatiliteten øges. Det modsatte 

gælder når aktiekursen stiger, som det blev beskrevet under ”leverage” effekten i afsnit 2.10.1. 

En anden forklaring på smilet er ”Crashophobia”, der er skabt efter sammenbruddet på aktiemarkedet i 

1987. (Rubinstein 1987) viser at implicitte volatiliteter før sammenbruddet var langt mindre afhængige af 

strikeprisen. Derfor kan det antages, at optionspriser prisfastsættes efter denne frygt for at undgå et 

lignende tilfælde29. 

Skewet har tendens til at forskydes mod højre ved stigende kurs i indekset og modsat gælder det når 

indekset falder i kurs. For at mindske disse forskydninger foreslår Hull (2012)30, at der anvendes moneyness 

i stedet for strike som værdien på x-aksen. Moneyness er som nævnt tidligere forholdet mellem strike-

prisen og kursen på indekset på tidspunkt "�.  

Ifølge teorien gør Put-Call-Pariteten sig gældende i beregningen af volatilitetssmil, hvorfor det bør være 

underordnet om hvorvidt der ses på call- eller put-optioner. Det ses af figur 3.18 at de to grafer for call og 

put i Heston-modellen følger denne teori. Dog er det ligeledes tydeligt at se, at det ikke gør sig gældende i 

Black-Scholes-delen i figur 3.18. Årsagen skyldes, at der til beregning af den implicitte volatilitet er brugt 

mid-priser, fordi last-priserne ikke viste en glidende udvikling i optionsprisen, som det ellers intuitivt burde 

gøre. Illikviditet for enkelte af optionerne kan influere på last-priserne. 

Det er muligt at udvide volatilitetssmilet med en dimension, der betegnes som et volatility surface. Måden 

at beregne det på, er ved at genbruge den implicitte volatilitet som en funktion af strikekursen fra 

ovenstående og tilføje løbetiden. Det lægger dog uden for specialets rammer, at udføre dette. 

 

  

                                                      
29 Hull, John C., 2012 
30 Hull, John C., 2012, s. 415 
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4.0 Kalibrering af parametre i Heston modellen 

På baggrund af analysen for parameterfølsomheden, hvor vi benyttede startgæt til beregning af 

modelprisen på en udvalgt option observeret i markedet, foretager vi i nærværende afsnit en kalibrering af 

Heston modellens parametre til markedsdata. 

Afsnittet indledes med en belysning af kalibreringsproblemet i de stokastiske volatilitetsmodeller. 

Efterfølgende diskuteres datagrundlag og kalibreringen af modellen, hvorefter de kalibrerede parametre 

benyttes til en sammenligning på tværs af modellerne.  

4.1 Kalibreringsproblemet 

Udfordringen ved at benytte mere sofistikerede modeller, er den stigende kompleksitet i 

modelkalibreringen. Estimationsmetoden får derfor samme vigtige betydning som selve modellen31. 

Ved implementering af Heston modellen viser studier (se (Bakshi, Cao & Chen 1997)), at de parametre der 

matcher markedsprisen, er forskellige fra parametrene som kan estimeres ud fra tidserier på baggrund af 

modellens processer. Denne problemstilling kaldes for et inverst problem, idet vi søger at kalibrere 

parametrene indirekte til den implicitte struktur. 

Til brug for løsningen af det inverse problem minimeres den kvadrerede prisfejl modelpriserne og 

markedspriserne imellem. Startgæt på Hestons parametre kalibreres således, at der opnås den lavest mulig 

prisfejl. Minimeringssetup’et kan se ud på følgende måde: 

 �&Ω( =½¹`^ ±¾`�s½̀&�`, �̀ ( − s»̀&�`, �̀ (�0
¿
`³�½¹`^  (4.1) 

 

hvor Ω er en vektor for parameterværdierne s½̀&�`, �̀ (, og er den i’te optionspris fra modellen.  

s»̀&�`, �̀ (0 er den i’te optionspris fra markedet. Begge med strike �` og tid til udløb �̀ . T er antallet af 

optioner der anvendes til kalibreringen og ¾` er vægtene der kan benyttes til at tillægge optionerne, der 

indgår i kalibreringen, en forskellig vægt og betydning. Det kan illustreres ved at anvende udbud og 

efterspørgsel i form af bid og ask priser, for derved at beregne mid-prisen, som er middelværdien af bid og 

ask prisen. Moodley (2005) foreslår, at dette bid-ask-spread anvendes som vægte ved ¾`� = �ÀÁ�ÂÁÃGÀÁ�ÄÅÆ. Ved 

at benytte denne tilgang, tillægges store spread mindre vægt sammenlignet med små spread. For 

nærværende speciale er det dog valgt, ikke at gå dybere i udledningen af vægtene og vil derfor antage en 

værdi af 1 i den resterende del af specialet. 

 

                                                      
31 Hamida, Sana Ben & Cont, Rama, 2005 
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Minimeringsprocessen af �&Ω( er ikke nogen simpel proces i kalibreringen af Hestons parametre. Generelt 

har �&Ω( hverken en konveks eller en anden form for struktur. Det medfører udfordringer, fordi manglen 

på struktur gør det vanskeligt at finde det absolutte minimum for den kvadrerede prisfejl. Risikoen ved 

dette er, at man finder frem til et lokalt minimum, hvor Excels solver-funktion præsenterer en løsning, som 

er korrekt på baggrund af de valgte startgæt for parametrene. Det er derfor yderst vigtigt at startværdierne 

er kvalificerede gæt på de kalibrerede værdier i Heston modellen. Derfor kan der med fordel forsøges 

forskellige startgæt til kalibrering for at eliminere de værste lokale minima.  

I kalibreringsprocessen er det ligeledes vigtigt at være opmærksom på Feller betingelsen 2op ≥ 20, der er 

beskrevet i afsnit 2.10.1. Betingelsen sikrer at vores proces for variansen i beregningen er større end 0. 

Feller betingelsen er i analysens startgæt for Heston-parametrene opfyldt. Resultatet af kalibreringen viser, 

at parametrene ikke længere opfylder betingelsen. Det er dog usandsynligt, at betingelsen er opfyldt ved 

kalibrering på baggrund af markedsdata, ifølge Haastrecht & Pelsser (2008), hvorfor vi accepterer for de 

kalibrerede Heston-parametre. 

 

4.2 Datagrundlag 

Efter at have adresseret kalibreringsproblemet, vil kommende afsnit indeholde en gennemgang af 

specialets datagrundlag med begrundelse for valg og prioriteringer. 

 

4.2.1 Excel 

Til brug for beregning af data, der lægges til grund for specialets analysedel, har vi valgt Excel. Excel er let 

tilgængeligt og mange har en grad af erfaring med programmet, hvilket har været udslagsgivende for 

prioriteringen til specialet. Alternativer er kendt, herunder Matlab. Vi har derfor valgt det - for os - kendte, 

så vi på forhånd har en intuition om de fordele og ulemper der er ved at benytte Excel som 

beregningsværktøj. Mikhailov (2008) taler ligeledes for at anvende solver-funktionen og beskriver den 

blandt andet som robust og pålidelig. 

Excel’s solver-funktion er omdrejningspunktet i kalibreringen af de fem Heston parametre. Udfordringen 

belyst i afsnit 4.1 kommer til udtryk, da lokale minima med stor sandsynlighed rammes på baggrund af de 

valgte startgæt og som følge af den manglende struktur i �&Ω(. Vi har derfor testet forskellige startværdier 

for at finde det bedste estimat til de markedsdata, der ligger til grund for analysen. 
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4.2.2 Data 

Da optioner på S&P 500 indekset danner det gennemgående grundlag for data i specialet, er der her valgt 

at anvende observationer på aktuelle, åbne optioner fordelt på fem dage.  

Optionerne udgør i alt 500 observationer fordelt på 10 løbetider med 5 forskellige strikes pr. løbetid. 

Løbetiderne går fra optioner helt tæt på udløb (>10 dage) til længerevarende optioner (>280 dage). 

I det udarbejdede datasæt, som findes på vedlagte CD-rom, er der dels observationer på last-priser som er 

baseret på reelle handler, dels indeholder det bid- og ask-priser, der giver os et billede af hvad investorer er 

villige til at betale henholdsvis sælge til, ud fra den information der er tilgængelig på nuværende tidspunkt. 

Ud fra en konstatering om at ikke alle optionerne er lige likvide, er der valgt at tage udgangspunkt i de mest 

aktuelle priser som er bid og ask som også Moodley (2005) foreslår. Der er derfor beregnet en mid-pris for 

hver option. Sammenholdes mid- og last-prisen fremgår det, at der er flere spikes i last-prisen der gør det 

uhensigtsmæssigt at benytte last-priser. Som illustration af problemet med last-priser, er nedenstående 

figur et eksempel taget fra call-optionen SPXQ 31/12/14 pr. den 9. april 2014.  

 

          Tabel 4.1 Oversigt over Call SPXQ 31/12/14 med fokus på last-priser 

 
           Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det bemærkes ved at se på last- og mid-kolonnerne, at beregningen af mid-priser giver en mere jævnt 

faldende pris fordelt på strikes. Last-priserne derimod, viser en asymmetri og det giver ikke intuitiv mening, 

at en call-option, der er mere OTM, skal koste mere end en call-option der er mindre OTM, som det ses for 

strike 1.875 og 1.900 der har en last pris på henholdsvis 77,45 og 78,1. Vi vil derfor benytte mid-priser til 

kalibrering af parametre til markedspriserne. 

I figur 4.1 er M sat til den 1 årige LIBOR-rente ud fra de redegjorte årsager i afsnit 2.8.4.3, og � er som 

udgangspunkt vist i dage til udløb i Bloombergs handelssystem. Det er efterfølgende omregnet til løbetid i 

år, således at det passer til modellens beregningsmetode.  
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4.3 Præparering til kalibrering  

På baggrund af de beskrevne prioriteter i opsætningen af beregningsark i Excel, er modelprisen beregnet 

med udgangspunkt i de anslåede startparametre for o, p, k, 2	t�	r. 
Dernæst er den kvadrerede prisfejl i forhold til markedsprisen fundet ved følgende formel: 

 &&&/�)VM�¯ + -¯~VM�¯(/2(ÇE¯"t8	VM�¯ (0 (4.2) 

 

Når den kvadrerede prisfejl er fundet for alle optionerne, summes disse sammen. Det er denne sum der 

minimeres jf. minimeringsprocessen �&Ω(. 
Valget af startparametre til Heston modellen er af tidligere nævnte årsager under kalibreringsproblemet, et 

yderst vigtigt element i opsætningen af analysen. Den store risiko for at kalibrere ”sig ind i” lokale minima, 

kan potentielt ændre analysens udfald ved benyttelse af forskellige startparametre.  

Kalibreringen er derfor foretaget med forskellige startværdier. Heston (1993) foreslår i sin oprindelige 

artikel at anvende følgende parametre: 

 

       Tabel 4.2 Hestons oprindelige startparametre 

 
         Kilde: Heston (1993) 

 

Kalibrering med disse startværdier er blandt andre foretaget. I vores kalibrering til markedsdata har det vist 

sig, at det bedst opnåelige minimum sker ud fra nedenstående startværdier: 

 

               Tabel 4.3 Resultat af parameter-kalibrering 

 
               Kilde: Egen Tilvirkning 
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Alle kalibreringer er foretaget ved en kalibreringsproces på 240 minutter, hvor den ene proces er fravalgt, 

idet kalibreringen rammer en ekstrem på variansen r, der medfører at den kvadrerede prisfejl ikke længere 

kan beregnes.  

 

4.4 Sammenligning af prisfejl i Heston og Black-Scholes modellerne 

Ud fra de kalibrerede parametre beregnes optionspriserne med Heston modellen, således at det er muligt 

at vise den procentvise prisfejl i forhold til mid-prisen på markedet.  

For at kunne foretage lignende sammenligning på Black-Scholes modellen, er det indledningsvis nødvendigt 

at kalibrere en volatilitet til brug for beregning af optionsprisen i Black-Scholes. 

Denne kalibrering foregår på samme måde som ved kalibrering af Hestons fem parameter, der er berørt i 

forrige afsnit. Processen for denne beregning er noget mere simpel, idet der udelukkende laves Solver på 

ændringen i volaliteten under forudsætning af, at den kvadrerede prisfejl minimeres. Solver-funktionen 

finder også en løsning uden problemer og kommer frem til at den kalibrerede volatilitet ud fra vores 

markedsdata er 14,48%. 

Med volatiliteten er det efterfølgende muligt at beregne optionspriser via Black-Scholes og dermed kan 

denne modelpris, ligesom Heston-prisen, sammenlignes med markedsprisen. 

For samtlige 500 optioner er denne procentvise fejl fundet ved hjælp af Excels formel  

 Çr�¯&ÇE¯"t8	)�LLEME8�E > È7-�~	��ℎt7E¯	)�LLEME8�E; 0; 1( (4.3) 

 

hvor en sand værdi resulterer i et 0 og falsk giver 1. 

Resultatet af denne analyse ses af tabel 4.4. 

 

  Tabel 4.4 Laveste prisfejl i relation til markedsprisen 

 
  Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det ses af tabel 4.4 at Heston modellen fitter bedst til markedet i 53,6% af tilfældene, i forhold til Black-

Scholes 47,4%. Analysen resulterer i en forskel modellerne imellem, om end den er marginal.  

Det er dog et mere klart resultat, når man betragter den totale procentvise fejl for analysen. Her ses det, at 

Heston generelt set, over vores 500 optioner, fitter til markedet 22,13% bedre end Black-Scholes. Der er 

ingen konsistens i hvilke optioner der prisfastsættes bedst at de to modeller fordelt på de 500 optioner. 
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Forventningen til kalibreringen og Hestons evner til at fitte til markedspriserne var store inden 

kalibreringen, men resultatet er overraskende nok mere ligeligt fordelt. Det er klart at en anden tilgang til 

data muligvis ville tegne et andet billede, ligesom markedsforholdene på observationsdagene influerer i 

data. 
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5.0 Hedging med optioner 

I dette afsnit gør vi rede for betydningen af hedging med europæiske optioner og hvordan det benyttes i 

praksis. Samtidig vil vi belyse nogle af de risikomål, der kan stilles op for at sikre et effektivt hedge, som vi 

senere i specialet vil anvende i analysen, når vi skal til at se på forskellen mellem Black-Scholes og Heston. 

 

Handel med optioner kan i det daglige benyttes til forskellige formål og afhænger af parten som køber eller 

sælger optionen. De anvendte strategier kan derfor være med henblik på både spekulation og 

risikoafdækning. Alt afhængig af benytterens forventninger til markedet, kan optioner enkeltvis eller i 

kombination konstruere en ønsket strategi. Enkeltvis kender vi allerede funktionaliteten af call- eller put-

optioner, hvor der afdækkes mod tab eller spekuleres i stigning på markedet. Inddrages kombinationer af 

to eller flere forskellige optioner, vil mere komplekse strategier kunne anvendes, hvor det tiltænkes at 

minimere sandsynligheden for tab. Et eksempel herpå vil kunne være et simpelt bull spread med call-

optioner, som illustreret nedenfor i figur 5.1, hvor der forventes et stigende marked på f.eks. et indeks over 

en given periode. 

             Figur 5.1 Bull Spread 

 
Kilde:http://www.afr.com/personal_finance/investment_guide/                                         

investment_guide_options/  

 

I strategien købes to call-optioner med samme løbetid, men med forskellige strikepriser �1 og �2. Af 

figuren fremgår de stiplede linjer som de enkelte optioners maksimale payoff funktioner og den optrukne 

linjer det maksimalt samlede payoff. Det maksimale afkast opstår hvis ��>�2, hvor begge optioner 

effektueres. Man vinder på sin købte call-option med �1 og taber på den solgte med �2. Formålet er, at 

man fra start kender det maksimale payoff, men også sikrer det maksimale tab. Ender �� lavere end �1, vil 

ingen af optionerne blive effektueret og tabet vil maksimalt være differencen af de købte optioners 

præmier ved aftalens indgåelse. Da �1<�2 har den købte call-option højere præmie end den solgte. 
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Bull spread strategien er en af mange strategier og kunne også have været opsat med to put-optioner. Af 

andre strategier, kan kort nævnes bear spread, calendar spread, box spread og butterfly spread, hvor call- 

og put-optioner med samme eller forskellige strikes sættes sammen til den ønskede strategi.  

 

Hvor ovenstående strategier ofte tilsigter et øget afkast med begrænset tabsrisiko, har hedingstrategier 

kun formålet at afdække risikoen på sin investering. 

Et hedge er en position i markedet, hvor man på baggrund af sin oprindelige investering foretager en 

modsatrettet position, for at reducere sin risiko. Har man eksempelvis solgt en option i markedet og ønsker 

risikoen afdækket så meget som muligt, kan man blot gå ud og købe præcis samme option i markedet. Det 

er selvfølgelig en relativt simpel måde at hedge sin risiko og kan foretages, når man handler 

standardkontrakter på f.eks. New York Stock Exchange (NYSE). Er der derimod tale om en handler på Over-

The-Counter-markedet (OTC) kan det være langt mere vanskeligt at afdække sin risiko, da der på OTC-

markedet er mulighed for at handle individualiserede kontrakter. Dermed er sandsynligheden for at finde 

et fuldstændigt, modsatrettet match mindre.  

Når et hedge derfor ønskes foretaget på en solgt option, vil afdækningen ske ved at oprette en syntetisk 

option, hvis værdi og udvikling svarer til den solgte option. Den syntetiske option oprettes ved at 

konstruere en portefølje bestående af en mængde af det underliggende aktiv, som optionen er skrevet på 

og derudover et risikofrit aktiv. I takt med at det underliggende aktiv ændrer sig, vil optionens værdi 

afhænge heraf og er man derfor nødt til løbende at rebalancere sin portefølje, så værdierne altid er ens. 

Porteføljen vil kun være risikofri på rebalanceringstidspunktet, da forudsætningerne for prisdannelsen på 

optionen ændrer sig hele tiden. Ændrer volatiliteten sig f.eks. på det underliggende aktiv i forhold til den 

der er anvendt ved rebalanceringen, vil værdien af porteføljen kun tilnærmelsesvis være identisk med 

værdien af optionen. Hvor tit rebalanceringen skal ske, afhænger den afdækkede parts risikoaversion og 

kan være en kostelig affære, hvis det skal ske hele tiden. Typisk sker det med daglige eller ugentlige 

mellemrum.  

 

Et typisk eksempel på anvendt hedge kunne være en pensionskasse som lever af at investere 

pensionsopspareres penge i perioden inden pensionen skal udbetales. Det er naturligt, at der er behov for 

regler, som sikrer en ansvarsfuld investeringsstrategi og maksimerer sandsynligheden for at pensionen rent 

faktisk kan udbetales, når opspareren skal bruge pengene. Derfor er det vigtigt, at likviditeten er til stede i 
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pensionskassen, når der skal udbetales pensioner. Dette sikres blandt andet med afdækning af risiko i 

perioden32.  

 

Hedging er altså en proces, hvorpå finansielle risici på investeringer i aktier, råvarer, valutakurser mv. 

forsøges afdækket. Det er ikke alene optioner, som er vores fokus, der kan anvendes, men også andre 

former for derivater, som f.eks. swaps, futures mv.  

Det er vigtigt at huske på, at essensen ved at hedge ikke er at opnå profit af sine positioner, men at 

risikoafdække og sikre sig mod tab. 

Antagelserne ovenfor omkring den risikofrie afdækning, har vi allerede stiftet bekendtskab med i Black-

Scholes under afsnit 2.8.1, hvor vi netop kunne opsætte en risikofri portefølje med en position i optionen 

og det underliggende aktiv og dermed hedge risikoen. Til gengæld er muligheden for et perfekt hedge ikke 

til stede, da markedet ikke er komplet.  

Det er med afsæt i denne tankegang, at vi arbejder videre med de såkaldte Greeks, som er de partielle 

afledte fra både Black-Scholes og Heston, hvis værdier afgør den hedgede mængde af det underliggende 

aktiv. 

 

5.1 The Greeks 

The Greeks som risikomål benyttes til at afdække forskellige følsomheder i den replikerede portefølje. The 

Greeks er opdelt i ordener alt efter om de måler følsomheden på et parameter i porteføljen eller om de 

måler følsomheden på en anden af Greeks. Nedenfor i tabel 5.1 ses en oversigt over the Greeks, hvor det 

ses, at der eksisterer tre ordener. Som eksempel ses det, at Speed er en 3. ordens Greek, der måler hvor 

meget Gamma ændrer sig i forhold til prisen på den underliggende aktie (Value). 2. ordens Greek, Gamma, 

måler hvor meget Delta ændrer sig i forhold til den underliggende aktie. Delta, som er en 1. ordens Greek, 

måler hvor meget optionens pris ændrer sig i forhold til ændringer i det underliggende. Det er ligeledes 

muligt at inddrage cross-order Greeks. 

  

                                                      
32 http://www.industrienspension.dk/om_investeringer/investeringsstrategi_ip/investeringsstrategi_strategi_ip.htm 
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                 Tabel 5.1 Oversigt over et udsnit af The Greeks 

 
                 Kilde: Egen tilvirkning 

 

De mest benyttede parametre er Delta, Vega, Gamma, Theta og Rho, som ud over Gamma alle er 1. ordens 

Greeks. 

Delta måler følsomheden i optionsværdien over for ændringerne i det underliggende aktiv og er således en 

funktion af ændringerne og gør det til en dynamisk proces. Grundet dynamikken i Delta gør den til en 

meget anvendt Greek indenfor hedging. 

Gamma er 2.ordens Greek og angiver følsomheden i Delta overfor ændringer i det underliggende aktiv, 

eller angivet som hastigheden på hvor hurtigt Delta ændre sig. 

Vega måler optionens følsomhed over for volatiliteten, Theta angiver følsomheden over for tiden og Rho 

angiver følsomheden over renten. 

Vi vil i det videre forløb beskæftige os med Delta, hvor de andre ikke vil blive berørt yderligere, ligesom 

cross-order Greeks heller ikke behandles. 

I nedenstående tabel er det vist i hvilken retning et udsnit af parametrene bevæger sig, når det betragtes i 

forhold til den position man som investor har på optionen. 

 

 Tabel 5.2 Påvirkning af optionspris på tværs af the Greeks og position 

  

Kilde: http://positron-investments.com/en/options-basics/position-greeks/ 

 

5.1.1 Delta ∆ i Black-Scholes 

For Black-Scholes formlen findes optionens Delta, som angivet i afsnit 2.8.1.1 under arbitragefri antagelser, 

som 
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 ∆= :s¬4:�  (5.1) 

 

Ud fra ovenstående fremgår det at optionsværdien afhænger af det underliggende aktiv. Da det 

underliggende aktiv ændre sig løbende, vil vores deltaværdi også gøre det. Det gør dermed Delta til en 

dynamisk proces og kan for call-optioner i stedet skrives 

 ∆s = :s¬4:� = T&)�( (5.2) 

 

For delta gælder følgende formler, når der er tale om europæiske optioner uden dividendebetalinger 

 ∆&�-77( = T&)�( (5.3) 

og 

 ∆&V�"( = T&)�( − 1 (5.4) 

hvor )� som bekendt er 

 )� = ln	&��/�( + &M+20/2(�2√�  (5.5) 

 

Formel (5.3) viser Delta for en lang position i én call. Ved at ændre formlen til −&)�( fås Delta på en kort 

position i én call. Formel (5.4) gælder for putoptioner. Udført i praksis gælder det, at en lang position i calls 

medfører en kort position i det underliggende aktiv svarende til T&)�( for hver købt option. En kort 

position i calls medfører en lang position i det underliggende som vist ovenfor. For put-optioner er Delta 

negativ (T&)�( − 1(, som betyder at en lang position i puts hedges med en lang position i det 

underliggende. Samtidig gælder det at en kort position i puts hedges med at gå kort i det underliggende. 

 

5.1.2 Delta ∆ i Heston 

Hedging under Heston er som nævnt tidligere ikke komplet, da det ikke er muligt direkte at handle 

volatiliteten i markedet, hvorfor vi ikke kan hedge under samme antagelser om perfekte markeder som i 

Black-Scholes. Vi kan derfor ikke med samme nemme tilgang udregne Delta for Heston. 

Ved at Heston netop antager, at markedsprisen på volatilitetsrisikoen er lineær funktion af variansen, kan 

sandsynlighederne udledes på samme vis som i (2.52). Efterfølgende udledes Delta ved hjælp af den 

karakteristiske funktion fra (2.53) og Delta for call-optioner skrives  

 ∆À[\\= :s-77:�&"( = V� (5.6) 

og for put-optioner 
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 ∆À[\\= :��":�&"( = V� − 1 (5.7) 

 

Vi vil senere i vores hedgingeksempel fortsat anvende VBA-koden33 for Heston og derved forholdsvis hurtigt 

udlede V� og dermed Delta. 

 

5.2 Følsomhedsanalyse af Delta 

Inden der foretages et Delta-hedge af vores kalibrerede data, ønskes følsomheden på Delta indledningsvist 

analyseret. Parametrene, k og 2, i Heston testes på samme vis som i forgående følsomhedsanalyse. Ved 

forskellige niveauer analyseres udviklingen i Delta ved brug af henholdsvis Black-Scholes og Heston. Der er 

taget udgangspunkt i de kalibrerede parametre fra kapitel 4.0 til brug for beregning af call-optionen i 

Heston modellen. Datagrundlaget for den kommende Delta-analyse findes fortsat på vedlagte CD-rom. 

 

5.2.1 Rho, 
 

 k testes ud fra værdierne -0,5 og 0,5 for at kunne analysere på hvorledes delta reagerer på forskellige 

niveauer af k. For at være i stand til at sammenlige udviklingen Heston og Black-Scholes imellem, er 

volatiliteten i Black-Scholes beregnet på baggrund af Hestons parametre ved følgende formel 

 2¬4 = °p + &x� − p(1 − EG«�o�  (5.8) 

 

hvor √	 påføres formlen for at omregne fra varians til 2, således at den gennemsnitlige varians er ens. Det 

bemærkes, at hvis der var taget udgangspunkt i Hestons oprindelige parametre, ville p være lig med x�. 
Scenariet er i afsnit 3.3 nævnt og ligningen kan som bekendt reduceres til 2¬4 = √p, da det restende led 

summer til 0. 

Delta for Black-Scholes optræder én gang i nedenstående figur, idet k ikke indgår i 2¬4 og dermed er 

konstant ved ændringer k.  

 

  

                                                      
33 Rouah, et. al., 2007 
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                        Figur 5.2 Deltaværdier ved forskellige niveauer af 
 

 
                        Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det kan udledes af figur 5.2, at deltaerne konvergerer mod hinanden for optioner dybt ITM og dybt OTM.  

k kan som bekendt antage værdierne −1	 ≤ 	k ≤ 1.  

Lave niveauer af k medfører et højere delta for ATM optioner, som betyder et behov for at der hedges 

mere. Det modsatte gør sig gældende for høje niveauer af k. Når optionerne bevæger sig ±0,05 

moneyness i forhold til ATM, skifter de to stier plads, så det er k	 = 	−0,5 der skal hedges mindre i forhold 

til k	 = 	0,5. DeltaBS antager en plads mellem de to Heston deltaer og udgør et billigere hedge end	k	 =
	−0,5 ATM. Denne position ændring sig ved ±0,1 moneyness fra ATM, hvor k	 = 	−0,5 bliver det billigere 

hedge. Omvendt gør det sig gældende ved betragtning af k	 = 	0,5 relateret til deltaBS. 

 

  



Volatilitetens effekt for hedging med optioner  Stefan Witthøft Cortz 

- et studie af parameterfølsomhed  Jannick Egholm Larsen 

Side 66 af 84 
12. maj 2014 

5.2.2 � i Heston 

2 er det næste parameter der analyseres ved varierende niveauer. Kriterierne for DeltaBS er uændrede, da 

heller ikke 2 indgår i formel (5.8). 

 

               Figur 5.3 Deltaværdier ved forskellige niveauer af � 

 
               Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figuren illustrerer, at det ved regulering af denne parameter, ikke har nogen effekt ATM. Skaleringen af 

hedge er ens for alle tre scenarier. De to Heston-stier følger hinanden uden de store udsving. DeltaBS’s 

hældning for ±0,1 moneyness fra ATM er stejlere og resulterer derfor i et billigere hedge af OTM-optioner 

og en dyrere hedge ved ITM-optioner. Højere niveauer af 2 vil medføre en øget hældning på Delta for 

Heston omkring ATM. Det gælder ligeledes for ovenstående figur at stierne konvergerer mod hinanden ved 

ekstremerne for Delta. 

 

5.3 Analyse af diskret Delta-hedge 

I forlængelse af følsomhedsanalysen for Delta foretages der i nærværende afsnit en analyse af et simpelt 

eksempel på Delta-hedging på baggrund af tidligere anvendte call-option på S&P 500 indekset med udløb 

den 30. september 2014. Optionen er observeret den 31. marts 2014 og hedges løbende med det 
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underliggende indeks, som er S&P 500 indekset. Hedgingen sker ved køb af ΔÌ8)E~¯ og salg af en call-

option, gældende for køb af én aktie. 

 

5.3.1 Simulering af �� og  �� 
Kursen på indekset frem til optionens udløb er nødt til at være kendt for at kunne foretage estimeret hedge 

af Delta. Til brug for simulering af kursen benyttes Heston modellen variansproces i en Monte Carlo 

simulering, så det sker i Hestons verden under stokastisk volatilitet. Den bagved liggende teori på Monte 

Carlo simulering vil dog ikke blive adresseret i specialet, da simuleringen udgør en minimal del af specialet 

og kun tjener det formål at give en mulig sti for udviklingen i indekset.  

Ved implementering af et Euler skema bliver vi i diskret tid i stand til at simulere udviklingen i volatiliteten 

og kursen på indekset ved følgende formler 

 �� = �&�G�( + &&M − 12maks&r�; 0(()"( + mX-~¯&n�; 0(√)" Ï (5.9) 

hvor variansen er udledt på følgende måde 

 n� = r&�G�( + o�p −X-~¯&n&�G�(; 0�()" + 2�X-~¯&n&�G�(; 0(√)") � (5.10) 

 Ï  kan opstilles som følger 

  Ï = k) �+m&1−k0() 0 (5.11) 

 

hvor  ) � og ) 0 er vores to korrelerede stokastiske processer. 

X-~¯&n&�G�(; 0(  er en inkorporeret restriktion for variansen, der resulterer i, at hvis variansen kortvarigt 

bliver negativ sættes den i stedet til 0, der betegnes som absorbing assumption
34. Årsagen til denne 

restriktion er, at det ikke er muligt at operere med negative varianser i  mX-~¯&n&�G�(; 0(-leddet. 

Der er i afsnit 2.10.1 desuden gjort rede for disse processer for aktivet �� og volatiliteten r�. 
Diskretionen af processerne medfører risikoen for diskretionsfejl, idet de anvendte tidsskridt (Δ") vil 

begrænse muligheden for at følge den kontinuerte udvikling. For nærværende analyse har vi valgt at 

anvende observationer én gang dagligt, da højere frekvens vil belaste beregningsprocessen. 

Simuleringen er foretaget på baggrund af de Heston kalibrerede parametre ved beregning af 500 

individuelle stier. Stierne er beregnet som Andersen (2006) foreslår, hvor �� ved praktisk anvendelse kan 

sættes til ln	&��(, da �� generelt følger en Geometrisk Brownsk Bevægelse. Efterfølgende er gennemsnittet 

for hver Δ" fundet og eksponential-funktionen E4Ð  er taget af �� for at få kursen på indekset, hvilket giver os 

en sti for udviklingen i kursen. 

                                                      
34 Gatheral, Jim, 2006, s.21 



Volatilitetens effekt for hedging med optioner  Stefan Witthøft Cortz 

- et studie af parameterfølsomhed  Jannick Egholm Larsen 

Side 68 af 84 
12. maj 2014 

5.3.2 Delta-hedge 

Det er med udgangspunkt i vores simulerede sti for indekset nu muligt at opstille skemaet til vores Delta-

hedge. Rebalancering af vores Delta-hedge sker på daglig basis, hvorfor porteføljen mindst én gang dagligt 

er Delta-neutral. Første observation af kursen på indekset på "� konstrueret som værende � = � = 1.850 

således at udgangspunktet er en ATM-option.  

Delta-hedge foretages både i Black-Scholes og i Hestons univers. Det gør os i stand til at iagttage forskelle 

og ligheder på tværs af de to modeller for dermed at identificere et eventuelt billigere hedge i den ene 

model i forhold til den anden. 

Beregning af Delta for Black-Scholes følger formlerne (5.1) og (5.2) og for Heston gældende (5.6) og (5.7), 

tillige med VBA-kode, som tidligere anført. 

5.3.3 Resultat af delta-hedge 

Figur 5.3 og 5.4 er et udsnit af vores opstillede eksempel fra vedlagte Excel-fil Delta hedge, der viser 

udvikling i Delta. Behovet for daglig rebalancering i form af købt indeks, som er negativ i de tilfælde hvor 

delta falder og betyder at der sælges ud af indekset. Optionens daglige pris er ligeledes beregnet. 

Slutteligt er der opstillet cashflow, rentebetaling og balance, der angiver størrelse af lånet til brug for køb af 

indekset. 

 

               Tabel 5.3 Udsnit af Delta-hedge med Black-Scholes modellen 

 
               Kilde: Egen tilvirkning 

                 

               Tabel 5.4 Udsnit af Delta-hedge med Heston modellen 

 
                Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det ses af figurerne at Delta konvergerer mod 1, da optionen ender ITM. Der er derfor behov for et fuldt 

hedge. Årsagen til det skal findes i, at den solgte option bliver udnyttet fra købers side og vi derfor er 

forpligtet til at levere indekset til kurs 1.850. 
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Gennem hele optionens levetid viser Heston modellen et større behov for hedge, som følge af et højere 

Delta i forhold til Black-Scholes. Ret praktisk medfører det, at vi fra første dag er nødt til at låne flere penge, 

som medfører en højere balance, for at købe ÑÌ8)E~¯ for at opretholde et Delta-neutralt hedge. I 

nærværende Delta-hedge er beregningen foretaget på de kalibrerede parametre i Heston modellen, 

hvorfor k = −0,4701. Det resulterer derfor i et behov for at hedge en større andel i Hestons univers, der er 

helt i overensstemmelse med parameterfølsomhedsanalysen på Delta når k betragtes for ATM-optioner. 

 

                 Tabel 5.5 Resultatet af prisen for Delta-hedge 

 
                   Kilde: Egen tilvirkning 

 
Resultatet af de to hedge er illustreret i tabel 5.5 og efterlader os på dagen for optionens udløb, med en 

pris for at være afdækket i 183 dage på 187,78 kr. og 201,74 kr. med henholdsvis Black-Scholes og Heston. 

Det svarer til, at det koster os 9,22% at være for at være fuldt ud hedget mindst én gang dagligt i Black-

Scholes’ univers, som er den model er giver os det billigste hedge. 
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6.0 Konklusion 

Vi fik i specialets begyndelse indblik i den generelle optionsteori og de underliggende processer og 

antagelser der ligger bag. Vi gjorde rede for, at en akties udvikling antages at følge en Geometrisk Brownsk 

bevægelse, som ved hjælp af Itós lemma kan anvendes til at beskrive processen for vores optionsværdi, når 

den afhænger af det underliggende aktiv.   

Herefter blev der redegjort for henholdsvis Black-Scholes modellen og Heston modellen som modeller for 

prisfastsættelse af optioner. 

Der er ingen tvivl om, at Black-Scholes model fra 1973 bygger på nogle skarpe antagelser, hvor de mest 

bemærkelsesværdige er antagelsen om konstant volatilitet og at afkastfordelingen for det underliggende 

aktiv er log-normaltfordelt. Det giver udfordringer når vi i empirien ser tendenser til, at volatiliteten af 

volatiliteten ikke er konstant, men har tæt negativ korrelation til afkastudviklingen på det underliggende 

aktiv. Vi har samtidigt set at ekstreme afkast gør normalfordelingen utilstrækkelig.  En måde at komme de 

to antagelser til livs, er ved inddragelse af stokastisk volatilitet, som Hestons semilukkede model tillader 

ved anvendelse af CIR-processen. Modellen tillader samtidig negativ korrelation mellem volatiliteten af 

volatiliteten og det underliggende aktivs udvikling. 

 
Med afsæt i teorien foretog vi en dybdegående følsomhedsanalyse af hver enkelt parameter, hvor optioner 

OTM, ATM og ITM i stresstest, er skubbet ±25%. I begge modeller gav stresstesten af �/� forholdet meget 

store ændringer i optionspriserne, da hele offsettet i optionens moneyness netop er forholdet mellem �/�. 

OTM reagerede mest i begge modeller. Ændring af renten viste sig stort set ikke at ændre på priserne, men 

det lave udgangspunkt på 0,54% influerer ligeledes. Til gengæld når vi ændrede på tiden, medførte det 

samme effekt for både call- og put-optionerne hvilket betyder, at tidsværdien har stor effekt og udslaget 

var igen størst for OTM. 

Volatiliteten i Black-Scholes var ud over �/� forholdet det parameter, som ændrede priserne mest med op 

til ±35%, i begge retninger i stress og betydningen er ikke til at tage fejl af. Vigtigheden af, at den 

fastsættes eller estimeres rigtigt, er derfor essentiel. 

I Heston indgik fem parametre i den stokastiske variansproces ved en CIR-proces. Parameteren o angiver 

hvor hurtigt variansen returnerer til sit gennemsnitlige niveau og var i vores eksempel ikke særligt 

udslagsgivende, men vil ved en stigning give højere optionspriser i alle scenarier. Langtidsniveauet for 

variansen θ viste sig at påvirke priserne på samme måde som o ved stress, men ikke i omfang af større 

betydning. Variansen i Heston indgår i både CIR-processens driftsled og stokastiske led viste sig i 

stresstesten at være parameteren, der påvirker priserne mest. I særdeleshed for OTM-optionerne. Stress af 

σ i Heston kunne isoleret set ikke ændre særlig meget på priserne, men viste os at ved anvendelse af 
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negativ korrelation ρ, så havde en stigning i σ en negativ effekt på optionspriserne. Endeligt viste ρ i stress 

kun at give minimale ændringer i prisen. Vi kan konkludere hvordan de enkelte i stress påvirkes, men at 

testen kun er repræsentativ for de valgte startparametre og der skal samtidig skelnes til de relative 

ændringer. Ud over �, � og �, viste σ i Black-Scholes og variansen i Heston, at være parametrene der 

påvirker priserne mest. Testen viste også at OTM-optionerne i alle test er dem, som var mest følsomme 

over for ændringer og angav, at sandsynligheden for prisændringer i OTM var størst ved 

parametreændringerne. 

Vi ønskede at gå dybere i sammenligningen, så vi kunne se om Heston kunne forklare skævheden og 

kurtosis omkring afkastfordelingen bedre end normalfordelingen på baggrund af vores data. Til at forklare 

ændring i skævheden satte vi ρ i Heston til −0,5 og 0,5. Før det kan lade sig gøre, satte vi σ¬4 = √θ, så den 

gennemsnitlige varians i optionens løbetid var ens i begge modeller. Resultaterne viste forskellen i 

optionspriserne, hvor Heston prissætter henholdsvis OTM lavere, ATM lavere og ITM højere end Black-

Scholes ved ρ = −0,5. Det passer med at afkastfordelingen for � er venstre-skæv og sandsynligheden for 

positive afkast er lavere end for negative afkast. Sættes ρ = 0,5 er fordelingen højre-skæv og henholdsvis 

OTM sættes højere, ATM lavere og ITM lavere end Black-Scholes. Det viser større sandsynlighed for positive 

afkast end lavere for negative afkast. 

For at se Hestons egenskab i ændringer af kurtosis, satte vi ρ til 0 og ændrede på σ i Heston. Ved ændring 

af σ kan vi konkludere, at Heston prissætter OTM og ITM højere og ATM lavere end Black-Scholes. Jo, 

højere σ er, desto højere bliver differencen og Heston angiver større sandsynlighed for at ende i pengene, 

hvis vi er OTM eller ITM. Årsagen til at optioner ATM sættes lavere i Heston, skyldes modellen tillægger 

sandsynlighed for ekstreme udfald højere end Black-Scholes. 

 
Vi kan konkludere, at volatiliteten, hvad end den historiske, implicitte eller stokastiske anvendes, er meget 

afgørende for prisen på optionen uanset modelvalg. På baggrund af i alt 50 strikes på call- og put-optioner 

med udløb 30. september 2014, kunne vi illustrere volatilitetssmilet for både Black-Scholes og Heston. 

Begrænsningerne i Black-Scholes blev hurtigt tydelige, da vi med de implicitte volatiliteter kunne 

konstatere, at den ikke er konstant. Resultatet heraf er, at Black-Scholes underprissætter optioner OTM og 

overprissætter ITM. Den tager altså ikke højde for den højere volatilitet, når aktiekurserne falder og lavere 

volatilitet, når de stiger, som empirien viser.  

 

I vores kalibrering af Heston parametrene ud fra vores startgæt i Excel, har vi ved minimering fundet ud af, 

at Hestons evne til at fitte markedsdata er en anelse bedre end Black-Scholes. Heston var bedst i 263 

tilfælde mod 237 for Black-Scholes. Den samlede kvadrerede prisfejl i procent for alle observationer viste 
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dog, at Heston var 22,13% bedre til at ramme priserne i markedet. Resultatet er med forbehold for vores 

startgæt og om vi med Excels solver har ramt et lokalt minimum. Anvendelsen af mid-priserne giver en 

flydende struktur i priserne og vi vurderer, at det giver et mere retvisende billede end last-priserne. Feller 

betingelsen viste sig ikke at være opfyldt efter kalibreringen. Med vores forventning til Hestons egenskaber 

om større forklaringsgrad af markedspriserne, synes resultatet af kalibreringen ikke at indfri denne 

forventning.  

 
I relation til hedging hvor risikoen ønskedes minimeret, var den løbende tilpasning af den replikerede 

portefølje altafgørende. Anvendelsen af de forskellige Greeks ville gøre et hedge bedre, men er ofte 

komplekst og tidskrævende, når de mange afledte hele tiden ændrer sig. Delta angiver følsomheden 

mellem optionsprisen og det underliggende aktiv. Med henblik på risikominimering kan en forkert 

volatilitetsantagelse få fatale konsekvenser og resultere i store tab. 

I følsomhedsanalysen af Delta gjorde vi igen langtidsniveauet for variansen identisk, for at se forskellen i 

modellernes estimering af Delta. For ρ = 0,5 i Heston gav det lavere Delta-værdier omkring ATM end i 

Black-Scholes. Bevægede vi os mere end ±10% fra monyness på 1 og gik mod OTM og ITM, blev Delta 

højere for Heston. Det omvendte gjorde sig gældende for	ρ = −0,5. 

Sættes ρ = 0 og der ændres på σ i Heston, er Delta omkring ATM ens for begge modeller. Når σ der imod 

øges for OTM giver Heston lavere Delta, mens den for ITM giver højere Delta. Vi kan drage konklusionen, at 

når vi er OTM med høj σ vurderer Heston, at et lavere Delta er nødvendigt, da sandsynligheden for at 

optionen netop ender i penge er større end for Black-Scholes. Derfor kan vi ”nøjes” med at holde færre 

aktier til at kompensere for optionens mulige effektuering. Omvendt er gældende ITM, hvor øget σ betyder 

højere delta, da sandsynligheden for at ende ude af penge stiger med øget σ. 

Til illustration af proceduren for et hedge, viste vi et forenklet eksempel på hedging, hvor vi anvendte 

kalibreringsparametrene for Heston og optionens implicitte volatilitet i Black-Scholes, på en option ATM til 

30. september 2014. Aktiestien er simuleret med stokastisk volatilitet og det viste sig, at Delta-hedge for 

Black-Scholes gennem de 183 dage (tidsskridt) var lavere end for Heston. Forventningen var et lavere 

niveau for Heston kontra Black-Scholes, men ved nærmere gennemgang, konstateredes det at indekset 

bevægede sig omkring ATM, som netop resulterede i et højere Delta for Heston ved anvendelse af ρ	<	0. 

Resultaterne var derfor konsistente med vores tidligere følsomhedsanalyse for	ρ. 
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8.0 Bilagsoversigt 

8.1 Bilag vedlagt på CD-rom 

• Bilag 6 

• Optionspriser 31.3 

• Optionspriser 8.4 

• Optionspriser 9.4 

• Optionspriser 10.4 

• Optionspriser 11.4 

• Optionspriser 14.4 

• Parameterfølsomhed 

o PMF – ATM 

o PMF – ITM 

o PMF – OTM 

• Følsomhed Rho, vol af vol, simulation 

• Volatilitetssmil 

• Master 

• Prisfejl 

• Delta hedge 

Bilag 1 – VBA-kode 

Option Base 1 
Private Const fSteps = 400 
Private Const fLength = 80 
' ---------------------------------- COMPLEX LIBRARY ------------------------ 
Public Type cNum 
    rP As Double 
    iP As Double 
End Type 
Function set_cNum(rPart, iPart) As cNum 
    set_cNum.rP = rPart 
    set_cNum.iP = iPart 
End Function 
Function cNumProd(cNum1 As cNum, cNum2 As cNum) As cNum 
    cNumProd.rP = (cNum1.rP * cNum2.rP) - (cNum1.iP * cNum2.iP) 
    cNumProd.iP = (cNum1.rP * cNum2.iP) + (cNum1.iP * cNum2.rP) 
End Function 
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Function cNumConj(cNum1 As cNum) As cNum 
    cNumConj.rP = cNum1.rP 
    cNumConj.iP = -cNum1.iP 
End Function 
Function cNumDiv(cNum1 As cNum, cNum2 As cNum) As cNum 
    Dim conj_cNum2 As cNum 
    conj_cNum2 = cNumConj(cNum2) 
    cNumDiv.rP = (cNum1.rP * conj_cNum2.rP - cNum1.iP * conj_cNum2.iP) / (cNum2.rP ^ 2 + cNum2.iP ^ 2) 
    cNumDiv.iP = (cNum1.rP * conj_cNum2.iP + cNum1.iP * conj_cNum2.rP) / (cNum2.rP ^ 2 + cNum2.iP ^ 2) 
End Function 
Function cNumAdd(cNum1 As cNum, cNum2 As cNum) As cNum 
    cNumAdd.rP = cNum1.rP + cNum2.rP 
    cNumAdd.iP = cNum1.iP + cNum2.iP 
End Function 
Function cNumSub(cNum1 As cNum, cNum2 As cNum) As cNum 
    cNumSub.rP = cNum1.rP - cNum2.rP 
    cNumSub.iP = cNum1.iP - cNum2.iP 
End Function 
Function cNumSqrt(cNum1 As cNum) As cNum 
    r = Sqr(cNum1.rP ^ 2 + cNum1.iP ^ 2) 
    y = Atn(cNum1.iP / cNum1.rP) 
    cNumSqrt.rP = Sqr(r) * Cos(y / 2) 
    cNumSqrt.iP = Sqr(r) * Sin(y / 2) 
End Function 
Function cNumPower(cNum1 As cNum, n As Double) As cNum 
    r = Sqr(cNum1.rP ^ 2 + cNum1.iP ^ 2) 
    y = Atn(cNum1.iP / cNum1.rP) 
    cNumPower.rP = r ^ n * Cos(y * n) 
    cNumPower.iP = r ^ n * Sin(y * n) 
End Function 
Function cNumExp(cNum1 As cNum) As cNum 
    cNumExp.rP = Exp(cNum1.rP) * Cos(cNum1.iP) 
    cNumExp.iP = Exp(cNum1.rP) * Sin(cNum1.iP) 
End Function 
Function cNumSq(cNum1 As cNum) As cNum 
    cNumSq = cNumProd(cNum1, cNum1) 
End Function 
Function cNumReal(cNum1 As cNum) As Double 
    cNumReal = cNum1.rP 
End Function 
Function cNumLn(cNum1 As cNum) As cNum 
    r = (cNum1.rP ^ 2 + cNum1.iP ^ 2) ^ 0.5 
    theta = Atn(cNum1.iP / cNum1.rP) 
    cNumLn.rP = Application.Ln(r) 
    cNumLn.iP = theta 
End Function 
Function cNumPowercNum(cNum1 As cNum, cNum2 As cNum) As cNum 
    r = Sqr(cNum1.rP ^ 2 + cNum1.iP ^ 2) 
    y = Atn(cNum1.iP / cNum1.rP) 
    cNumPowercNum.rP = r ^ cNum2.rP * Exp(-cNum2.iP * y) * Cos(cNum2.rP * y + cNum2.iP * Log(r)) 
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    cNumPowercNum.iP = r ^ cNum2.rP * Exp(-cNum2.iP * y) * Sin(cNum2.rP * y + cNum2.iP * Log(r)) 
End Function 
Function thePI() 
    thePI = Application.Pi 
End Function 
 

' Trapezoidal Rule 

Function TRAPnumint(X, y) As Double 
    n = Application.Count(X) 
    TRAPnumint = 0 
    For T = 2 To n 
        TRAPnumint = TRAPnumint + 0.5 * (X(T) - X(T - 1)) * (y(T - 1) + y(T)) 
    Next 
End Function 
 
' Heston Option Price 

Function Heston(PutCall As String, kappa, theta, lambda, rho, sigma, tau, K, S, r, v) 
Dim P1_int(1001) As Double, P2_int(1001) As Double, phi_int(1001) As Double 
Dim p1 As Double, p2 As Double, phi As Double, xg(16) As Double, wg(16) As Double 
cnt = 1 
For phi = 0.0001 To 100.0001 Step 0.1 
    phi_int(cnt) = phi 
    P1_int(cnt) = HestonP1(phi, kappa, theta, lambda, rho, sigma, tau, K, S, r, v) 
    P2_int(cnt) = HestonP2(phi, kappa, theta, lambda, rho, sigma, tau, K, S, r, v) 
    cnt = cnt + 1 
Next phi 
p1 = 0.5 + (1 / thePI) * TRAPnumint(phi_int, P1_int) 
p2 = 0.5 + (1 / thePI) * TRAPnumint(phi_int, P2_int) 
If p1 < 0 Then p1 = 0 
If p1 > 1 Then p1 = 1 
If p2 < 0 Then p2 = 0 
If p2 > 1 Then p2 = 1 
HestonC = S * p1 - K * Exp(-r * tau) * p2 
If PutCall = "Call" Then 
    Heston = HestonC 
ElseIf PutCall = "Put" Then 
    Heston = HestonC + K * Exp(-r * tau) - S 
End If 
End Function 
 
' Risk-Neutral Probability P1 

Function HestonP1(phi, kappa, theta, lambda, rho, sigma, tau, K, S, r, v) 
Dim tmp_f1 As cNum, f1 As cNum, D1 As cNum, g1 As cNum, DD1 As cNum, cc1 As cNum, b1 As cNum 
Dim DD1_1 As cNum, DD1_2 As cNum, DD1_3 As cNum, CC1_1 As cNum, CC1_2 As cNum, CC1_3 As cNum, 
CC1_4 As cNum 
Dim t1 As cNum, t2 As cNum, t3 As cNum 
Dim tt1 As Variant, mu1 As Double 
mu1 = 0.5 
b1 = set_cNum(kappa + lambda - rho * sigma, 0) 
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D1 = cNumSqrt(cNumSub(cNumSq(cNumSub(set_cNum(0, rho * sigma * phi), b1)), cNumSub(set_cNum(0, 
sigma ^ 2 * 2 * mu1 * phi), set_cNum(sigma ^ 2 * phi ^ 2, 0)))) 
g1 = cNumDiv(cNumAdd(cNumSub(b1, set_cNum(0, rho * sigma * phi)), D1), cNumSub(cNumSub(b1, 
set_cNum(0, rho * sigma * phi)), D1)) 
DD1_1 = cNumDiv(cNumAdd(cNumSub(b1, set_cNum(0, rho * sigma * phi)), D1), set_cNum(sigma ^ 2, 0)) 
DD1_2 = cNumSub(set_cNum(1, 0), cNumExp(cNumProd(D1, set_cNum(tau, 0)))) 
DD1_3 = cNumSub(set_cNum(1, 0), cNumProd(g1, cNumExp(cNumProd(D1, set_cNum(tau, 0))))) 
DD1 = cNumProd(DD1_1, cNumDiv(DD1_2, DD1_3)) 
CC1_1 = set_cNum(0, r * phi * tau) 
CC1_2 = set_cNum((kappa * theta) / (sigma ^ 2), 0) 
CC1_3 = cNumProd(cNumAdd(cNumSub(b1, set_cNum(0, rho * sigma * phi)), D1), set_cNum(tau, 0)) 
CC1_4 = cNumProd(set_cNum(2, 0), cNumLn(cNumDiv(cNumSub(set_cNum(1, 0), cNumProd(g1, 
cNumExp(cNumProd(D1, set_cNum(tau, 0))))), cNumSub(set_cNum(1, 0), g1)))) 
cc1 = cNumAdd(CC1_1, cNumProd(CC1_2, cNumSub(CC1_3, CC1_4))) 
f1 = cNumExp(cNumAdd(cNumAdd(cc1, cNumProd(DD1, set_cNum(v, 0))), set_cNum(0, phi * 
Application.Ln(S)))) 
HestonP1 = cNumReal(cNumDiv(cNumProd(cNumExp(set_cNum(0, -phi * Application.Ln(K))), f1), 
set_cNum(0, phi))) 
End Function 
 
' Risk-Neutral Probability P2 

Function HestonP2(phi, kappa, theta, lambda, rho, sigma, tau, K, S, r, v) 
Dim tmp_f1 As cNum, f1 As cNum, D1 As cNum, g1 As cNum, DD1 As cNum, cc1 As cNum, b1 As cNum 
Dim DD1_1 As cNum, DD1_2 As cNum, DD1_3 As cNum, CC1_1 As cNum, CC1_2 As cNum, CC1_3 As cNum, 
CC1_4 As cNum 
Dim mu1 As Double 
mu1 = -0.5 
b1 = set_cNum(kappa + lambda, 0) 
D1 = cNumSqrt(cNumSub(cNumSq(cNumSub(set_cNum(0, rho * sigma * phi), b1)), cNumSub(set_cNum(0, 
sigma ^ 2 * 2 * mu1 * phi), set_cNum(sigma ^ 2 * phi ^ 2, 0)))) 
g1 = cNumDiv(cNumAdd(cNumSub(b1, set_cNum(0, rho * sigma * phi)), D1), cNumSub(cNumSub(b1, 
set_cNum(0, rho * sigma * phi)), D1)) 
DD1_1 = cNumDiv(cNumAdd(cNumSub(b1, set_cNum(0, rho * sigma * phi)), D1), set_cNum(sigma ^ 2, 0)) 
DD1_2 = cNumSub(set_cNum(1, 0), cNumExp(cNumProd(D1, set_cNum(tau, 0)))) 
DD1_3 = cNumSub(set_cNum(1, 0), cNumProd(g1, cNumExp(cNumProd(D1, set_cNum(tau, 0))))) 
DD1 = cNumProd(DD1_1, cNumDiv(DD1_2, DD1_3)) 
CC1_1 = set_cNum(0, r * phi * tau) 
CC1_2 = set_cNum((kappa * theta) / (sigma ^ 2), 0) 
CC1_3 = cNumProd(cNumAdd(cNumSub(b1, set_cNum(0, rho * sigma * phi)), D1), set_cNum(tau, 0)) 
CC1_4 = cNumProd(set_cNum(2, 0), cNumLn(cNumDiv(cNumSub(set_cNum(1, 0), cNumProd(g1, 
cNumExp(cNumProd(D1, set_cNum(tau, 0))))), cNumSub(set_cNum(1, 0), g1)))) 
cc1 = cNumAdd(CC1_1, cNumProd(CC1_2, cNumSub(CC1_3, CC1_4))) 
f1 = cNumExp(cNumAdd(cNumAdd(cc1, cNumProd(DD1, set_cNum(v, 0))), set_cNum(0, phi * 
Application.Ln(S)))) 
HestonP2 = cNumReal(cNumDiv(cNumProd(cNumExp(set_cNum(0, -phi * Application.Ln(K))), f1), 
set_cNum(0, phi))) 
End Function 
 

' Integrand for P1 

Function HestonP1(phi, kappa, theta, lambda, rho, sigma, tau, K, S, r, v) 
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Dim tmp_f1 As cNum, f1 As cNum, D1 As cNum, g1 As cNum, DD1 As cNum, CC1 As cNum, b1 As cNum 
Dim DD1_1 As cNum, DD1_2 As cNum, DD1_3 As cNum, CC1_1 As cNum, CC1_2 As cNum, CC1_3 As cNum, 
CC1_4 As cNum 
Dim gtest As cNum, t1 As cNum, t2 As cNum, t3 As cNum 
Dim tt1 As Variant, mu1 As Double 
mu1 = 0.5 
b1 = set_cNum(kappa + lambda - rho * sigma, 0) 
D1 = cNumSqrt(cNumSub(cNumSq(cNumSub(set_cNum(0, rho * sigma * phi), b1)), cNumSub(set_cNum(0, 
sigma ^ 2 * 2 * mu1 * phi), set_cNum(sigma ^ 2 * phi ^ 2, 0)))) 
g1 = cNumDiv(cNumAdd(cNumSub(b1, set_cNum(0, rho * sigma * phi)), D1), cNumSub(cNumSub(b1, 
set_cNum(0, rho * sigma * phi)), D1)) 
DD1_1 = cNumDiv(cNumAdd(cNumSub(b1, set_cNum(0, rho * sigma * phi)), D1), set_cNum(sigma ^ 2, 0)) 
DD1_2 = cNumSub(set_cNum(1, 0), cNumExp(cNumProd(D1, set_cNum(tau, 0)))) 
DD1_3 = cNumSub(set_cNum(1, 0), cNumProd(g1, cNumExp(cNumProd(D1, set_cNum(tau, 0))))) 
DD1 = cNumProd(DD1_1, cNumDiv(DD1_2, DD1_3)) 
CC1_1 = set_cNum(0, r * phi * tau) 
CC1_2 = set_cNum((kappa * theta) / (sigma ^ 2), 0) 
CC1_3 = cNumProd(cNumAdd(cNumSub(b1, set_cNum(0, rho * sigma * phi)), D1), set_cNum(tau, 0)) 
CC1_4 = cNumProd(set_cNum(2, 0), cNumLn(cNumDiv(cNumSub(set_cNum(1, 0), cNumProd(g1, 
cNumExp(cNumProd(D1, set_cNum(tau, 0))))), cNumSub(set_cNum(1, 0), g1)))) 
CC1 = cNumAdd(CC1_1, cNumProd(CC1_2, cNumSub(CC1_3, CC1_4))) 
f1 = cNumExp(cNumAdd(cNumAdd(CC1, cNumProd(DD1, set_cNum(v, 0))), set_cNum(0, phi * 
Application.Ln(S)))) 
HestonP1 = cNumReal(cNumDiv(cNumProd(cNumExp(set_cNum(0, -phi * Application.Ln(K))), f1), 
set_cNum(0, phi))) 
End Function 
 
' Integrand for P2 

Function HestonP2(phi, kappa, theta, lambda, rho, sigma, tau, K, S, r, v) 
Dim tmp_f1 As cNum, f1 As cNum, D1 As cNum, g1 As cNum, DD1 As cNum, CC1 As cNum, b1 As cNum, 
testp As cNum 
Dim DD1_1 As cNum, DD1_2 As cNum, DD1_3 As cNum, CC1_1 As cNum, CC1_2 As cNum, CC1_3 As cNum, 
CC1_4 As cNum 
Dim mu1 As Double 
mu1 = -0.5 
b1 = set_cNum(kappa + lambda, 0) 
D1 = cNumSqrt(cNumSub(cNumSq(cNumSub(set_cNum(0, rho * sigma * phi), b1)), cNumSub(set_cNum(0, 
sigma ^ 2 * 2 * mu1 * phi), set_cNum(sigma ^ 2 * phi ^ 2, 0)))) 
g1 = cNumDiv(cNumAdd(cNumSub(b1, set_cNum(0, rho * sigma * phi)), D1), cNumSub(cNumSub(b1, 
set_cNum(0, rho * sigma * phi)), D1)) 
DD1_1 = cNumDiv(cNumAdd(cNumSub(b1, set_cNum(0, rho * sigma * phi)), D1), set_cNum(sigma ^ 2, 0)) 
DD1_2 = cNumSub(set_cNum(1, 0), cNumExp(cNumProd(D1, set_cNum(tau, 0)))) 
DD1_3 = cNumSub(set_cNum(1, 0), cNumProd(g1, cNumExp(cNumProd(D1, set_cNum(tau, 0))))) 
DD1 = cNumProd(DD1_1, cNumDiv(DD1_2, DD1_3)) 
CC1_1 = set_cNum(0, r * phi * tau) 
CC1_2 = set_cNum((kappa * theta) / (sigma ^ 2), 0) 
CC1_3 = cNumProd(cNumAdd(cNumSub(b1, set_cNum(0, rho * sigma * phi)), D1), set_cNum(tau, 0)) 
CC1_4 = cNumProd(set_cNum(2, 0), cNumLn(cNumDiv(cNumSub(set_cNum(1, 0), cNumProd(g1, 
cNumExp(cNumProd(D1, set_cNum(tau, 0))))), cNumSub(set_cNum(1, 0), g1)))) 
CC1 = cNumAdd(CC1_1, cNumProd(CC1_2, cNumSub(CC1_3, CC1_4))) 
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f1 = cNumExp(cNumAdd(cNumAdd(CC1, cNumProd(DD1, set_cNum(v, 0))), set_cNum(0, phi * 
Application.Ln(S)))) 
HestonP2 = cNumReal(cNumDiv(cNumProd(cNumExp(set_cNum(0, -phi * Application.Ln(K))), f1), 
set_cNum(0, phi))) 
End Function 
 
' Heston Delta 

Function HDelta(PutCall As String, kappa, theta, lambda, rho, sigma, tau, K, S, r, v) 
Dim P1_int(1001) As Double, P2_int(1001) As Double, phi_int(1001) As Double 
Dim p1 As Double, p2 As Double, phi As Double, xg(16) As Double, wg(16) As Double 
Dim cnt As Integer, HestonC As Double 
cnt = 1 
For phi = 0.0001 To 100.0001 Step 0.1 
    phi_int(cnt) = phi 
    P1_int(cnt) = HestonP1(phi, kappa, theta, lambda, rho, sigma, tau, K, S, r, v) 
    cnt = cnt + 1 
Next phi 
p1 = 0.5 + (1 / thePI) * TRAPnumint(phi_int, P1_int) 
If p1 < 0 Then p1 = 0 
If p1 > 1 Then p1 = 1 
If PutCall = "Call" Then 
    HDelta = p1 
ElseIf PutCall = "Put" Then 
    HDelta = p1 - 1 
End If 
End Function  
 

'Black Scholes 

Function BSValue(S, K, r, q, T, sigma, i As Boolean) 
    Dim ert, eqt 
    Dim D1, D2, Nd1, Nd2 
    ert = Exp(-q * T) 
    eqt = Exp(-r * T) 
    Select Case i 
        Case 1  'call option 
            D1 = (Log(S / K) + (r - q + 0.5 * sigma ^ 2) * T) / (sigma * Sqr(T)) 
            D2 = (Log(S / K) + (r - q - 0.5 * sigma ^ 2) * T) / (sigma * Sqr(T)) 
            Nd1 = Application.NormSDist(D1) 
            Nd2 = Application.NormSDist(D2) 
            BSValue = S * ert * Nd1 - K * eqt * Nd2 
        Case 0  'put option 
            D1 = -(Log(S / K) + (r - q + 0.5 * sigma ^ 2) * T) / (sigma * Sqr(T)) 
            D2 = -(Log(S / K) + (r - q - 0.5 * sigma ^ 2) * T) / (sigma * Sqr(T)) 
            Nd1 = Application.NormSDist(D1) 
            Nd2 = Application.NormSDist(D2) 
            BSValue = -S * ert * Nd1 + K * eqt * Nd2 
        End Select 
End Function  
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Bilag 2 – Parameterfølsomhed Black-Scholes Call-optioner 

 

 

Bilag 3 – Parameterfølsomhed Black-Scholes Put-optioner 
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Bilag 4 – Parameterfølsomhed Heston Call-optioner 
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Bilag 5 - Parameterfølsomhed Heston Put-optioner 

 


