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Kapitel 1

Indledning

Markedet for rente-optioner er et af de største og mest likvide optionsmar-

keder i verden med daglige voluminer p̊a billioner af dollars, hvor især caps,

floors og swaptions st̊ar for en stor del. Renteoptionerne anvendes i høj grad

b̊ade til spekulation og til at forsikre sig imod stigende eller faldende renter.

I begge anvendelser er prisfastsættelsen af disse derivater overordentlig vig-

tig, og dette er netop emnet for nærværende hovedopgave p̊a HD studiet i

finansiering.

1.1 Problemformulering

Markedets standard for prisfastsættelse af caps er givet ved den s̊akaldte

Black’s formel. Det viser sig imidlertid, at denne formel bygger p̊a antagelser

som er utilstrækkelig til at forklare de priser, der ses i markedet. Dette giver

anledning til følgende problemformulering:
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Problem

Det ønskes belyst, hvorledes prisfastsættelsen af rente-caps kan foretages med

udgangspunkt i konkrete fra litteraturen kendte modeller, herunder

• Hvilke fordele og ulemper er forbundet med modellerne?

• Hvordan implementeres de i praksis?

• Hvor gode prisfastsættere er de, og i hvilke tilfælde er de særligt gode

eller d̊arlige?

1.2 Afgrænsning

Der findes et utroligt stort antal beskrevne modeller i litteraturen og der

er i denne opgave kun valgt at fokusere p̊a enkelte en-faktor-modeller og en

enkelt to-faktor-model.

I forhold til implementeringen af de i opgaven behandlede modeller, er

der ikke lagt vægt p̊a at forarbejde data eller at h̊andtere helt særlige tilfælde

i randomr̊ader af datamaterialet. Der er s̊aledes fokuseret p̊a de store linjer

og ikke g̊aet i dybden med praktiske detaljer som valørdage osv.

1.3 Metode og opgavestruktur

Som det fremg̊ar af problemformuleringen er det formålet med nærværende

rapport dels at afdække det teoretiske grundlag for prisfastsættelse af ren-

tecaps, men ogs̊a at undersøge og i en vis grad udføre de praktiske tiltag, der

er nødvendige i en virkelig situation.

I det følgende gives derfor indledningsvis en indføring i teorien bag de

valgte modeller. Herefter følger et kapitel, der omhandler måder at kalibrere
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disse teoretiske modeller til praktisk anvendelse. Det efterfølgende kapitel

giver en oversigt over de programmeringsmæssige udfordringer, der har været

i forbindelse med den eksperimentelle del af arbejdet. Det næstsidste kapitel

omhandler det datamateriale, som eksperimenterne er udført p̊a baggrund af

og endelig afsluttes opgaven med gennemgang af de resultater, der er opn̊aet. I

dette kapitel omtales ogs̊a praktiske udfordringer, som opstod under arbejdet

med modellerne og ligeledes de dertil valgte løsninger.
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Kapitel 2

Teori

Generelt anskues det som mere kompliceret at prisfastsætte rentederivater

end valuta- og aktiederivater. Årsagen hertil er primært pga det meget store

marked for strukturerede komplicerede derivater, som f.eks. finder anvendelse

i realkreditten. Sekundære årsager er tæller bla. at ved rentederivater bruges

renten b̊ade til at diskontere med og til at afgøre payoff, mens den for aktier

ofte antages konstant. Yderligere er det for det meste nødvendigt at modellere

hele nulkupon-rentestrukturen for at kunne beregne payoff.

I dette kapitel gives først en indføring i det rente-derivat, som opgavens

omdrejningspunkt, nemlig rente-cap’en. Herefter følger en oversigt over en

række dynamiske rentemodeller. Da Blacks formel er helt central i mar-

kedet og p̊a mange omr̊ader bruges som benchmark beskrives denne først.

Herefter følger en kort oversigt over ligevægtsmodeller for efterfølgende at

give en mere dybdeg̊aende beskrivelse af en arbitrage-fri model, nemlig Hull-

White-modellen. Endelig afsluttes kapitlet med den i praktisk meget anvend-

te SABR-model.
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2.1 Rente-caps

En cap er et renteoptions-produkt, der beskytter en l̊antager mod, at ren-

ten stiger mere end et p̊a forh̊and aftalt niveau. Det er dette produkt, som

ligger til grund for de almindelig kendte garanti-produkter i realkreditten,

som FlexGaranti, RenteMax, RenteDyk osv. Caps bliver ogs̊a brugt i virk-

somheder, der har variabelt-forrentede l̊an, men som ønsker at sætte et loft

p̊a, hvor høje renter, deres engagementer kan andrage. Caps kan ogs̊a bruges

til at afdække risiko i swap-porteføljer og endelig til decideret spekulation

i renteudviklingen. Hvor payoff for aktieoptioner afhænger af den underlig-

gende akties kurs p̊a et exercise tidspunkt, s̊a er det underliggende aktiv for

caps en interbank-rente, f.eks. CIBOR i Danmark1 og LIBOR eller EURI-

BOR i Europa. Sidstnævnte er langt mere likvide end det relativt beskedne

pengemarkede, der findes i Danmark.

Parametrene der definerer en cap er givet ved:

• Cap-renten. Dette er den vigtigste egenskab ved en cap, nemlig hvilket

renteniveau der giver anledning til payoff. N̊ar der senere refereres til

cap-renten, anvendes for nemheds skyld RK .

• Løbetiden: Som s̊a mange andre produkter udløber en cap p̊a et tids-

punkt. Den relative tidshorisont kaldes løbetiden og vil i det følgende

blive betegnet T

• Reset-tiden (ogs̊a kaldet cap’ens tenor). Modsat en almindelig europæ-

isk call-option, som kun kan udnyttes en enkelt gang, bliver caps re-

set med jævne mellemrum i hele dens løbetid. Typiske reset-tider er

halv̊arlige eller kvart̊arlige.

1Et af RenteMax-produkterne best̊ar bla. af en cap p̊a CIBOR6M 6%+55bp
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I gennem en caps levetid afgøres det s̊aledes p̊a hvert reset-tidspunkt om

de underliggende reference-renter er højere end RK . Hvis dette er tilfældet,

vil der bliver udbetalt et payoff ved det efterfølgende reset-tidspunkt.

Eksempel

En caps virkemåde kan nemmest beskrives ved et eksempel. Be-

tragt en 2 årig cap med cap-rente p̊a 5% og halv̊arlige reset-tider.

Det underliggende l̊an har en hovedstol p̊a 1000. Hvis cappen træ-

der i kraft p̊a tidspunkt t = 0, s̊a resettes den p̊a tidspunkterne

t = 0.5, 1.0, 1.5. Hvis vi nu antager, at de underliggende reference-

renter p̊a reset-tidspunkterne hhv. er 4,5%, 5,5% og 6,5%, s̊a vil

det give anledning til en betaling p̊a 0, 5 ·max(0, 4, 5%−RK) = 0

p̊a tidspunkt t = 0.5 + 0.5 = 1.0 og tilsvarende betalinger p̊a

0, 5 · 1000kr · 0, 5% = 2, 5kr til tidspunkt t = 1.5 og endelig

0, 5 · 1000kr · 1, 5% = 7, 5kr til t = 2. Årsagen til, at afkastet

halveres er for at justere hovedstolen svarende til, at der udbeta-

les payoff hvert halv̊ar.

Vi er nu klar til at beskrive en caps payoff formelt. Lad en cap have en

levetid p̊a T , en cap-rente p̊a RK , hovedstol p̊a L og reset-tider givet ved

t1, t2, . . . , tn og definér tn+1 = T . Vi lader yderligere Rk betegne reference-

renten for perioden mellem tk og tk+1 obeserveret p̊a tidspunkt tk for 1 ≤
k ≤ n. En s̊adan cap vil p̊a tidspunkterne tk+1 give payoff

Lδtk max(Rk −RK , 0) (2.1)

for alle 1 ≤ k ≤ n og hvor δtk = tk+1 − tk.

Dette payoff svarer til en call-option p̊a den underliggende rente, og en

cap best̊ar s̊aledes af n af s̊adanne optioner. I denne sammenhæng benævnes
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disse optioner caplets.

2.2 En risikoneutral verden

Alle de følgende rentemodeller opererer i en risikoneutral verden. Det bety-

der kort fortalt, at der findes en risikofri rente r, og forventningsværdien af

afkastet p̊a samtlige aktiver i denne risikoneutrale verden er lig med r. Hvis

et udtryk r(t) haves for renten i den risikoneutrale verden betyder det, at i et

kort tidsrum ∆t mellem tidspunkterne t og ∆t vil en investor i gennemsnit

opn̊a afkastet r(t)∆t. Det kan vises, at i denne verden vil værdien af et ren-

tederivat til tidspunkt t være givet ved E{e−r(T−t)fT}, hvor fT er derivatets

payoff p̊a tidspunktet T , r er gennemsnitsrenten i intervallet fra t til T og E

angiver forventningsværdien i en risikoneutral verden. Hvis vi nu betragter

en nulkuponobligation, s̊a er fT = 1 og hvis vi lader P (t, T ) angive værdien

til tidspunktet t af en nulkupon, der udløber p̊a tidspunkt T , kan vi nu skrive:

P (t, T ) = E{e−r(T−t)} (2.2)

Hvis vi herefter lader R(t, T ) betegne den kontinuerte tilskrevne rente p̊a

tidspunkt t for en periode p̊a T − t f̊as endelig:

P (t, T ) = e−R(t,T )(T−t) (2.3)

Dette er grundlaget for de s̊akaldte affine rentemodeller2, som alle kan

skrives p̊a formen

P (t, T ) = exp

(
A(t, T ) +

n∑

i=1

Bi(t, T )Xi(t)

)
(2.4)

og som vi vil se flere specialtilfælde af i det følgende.

2Darrel Duffie og Rui Kan formulerede en generel teori i 1996 i ”A yield-factor model

of interest-rates”
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2.3 Black76

Markedets standardmodel til at prisfastsætte rentederivater som rente-caps

og swaptions, er en tilpasning af den kendte Black-Scholes formel, som an-

vendes til prisfastsættelse af aktieoptioner. Den oprindelige formel antager en

konstant rente i den betragtede periode, og hvor det kan være acceptabelt for

aktier, s̊a g̊ar det naturligvis ikke ved prissætning af renteoptioner. I Blacks

model, eller Black76 som den ogs̊a kaldes, er aktiens spotpris derfor udskiftet

med forwardrenten svarende til optionens exercise-tidspunkt. Den generelle

Black’s formel kommer s̊aledes til at se ud som følger, idet N(·) udtrykker

den kumulative normalfordelingsfunktion:

call = P (0, T )(FN(d1)−RKN(d2)), (2.5)

hvor

d1 =
ln(F/RK) + σ2T/2

σ
√

T

d2 = d1 − σ
√

T

Her er T options udløbstidspunkt, P (0, T ) prisen p̊a en nulkuponobligation,

der udløber p̊a tidspunktet T , σ er volatiliteten og F er forwardrenten mellem

T og T + δ. Endelig angiver RK optionens strike-rente, som ogs̊a skal være

opgjort over perioden δ.

Idet forwardrenten direkte erstatter aktiens spotkurs, følger det at der i

Blacks formel er en antagelse om, at ændringer i forwardrenten er lognormal-

fordelte. Hvis dette var en korrekt antagelse, ville den implicitte volatilitet

for en given option være konstant uafhængig af strike og løbetid. Hvis man

aflæser sammenholdte værdier af strikes og udløbsdatoer i markedet, vil man

imidlertid se forvridninger kendt som volatilitets-smil og skew.
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2.3.1 Black76 for rente-caps

Prisfastsættelsen af en cap svarer til summen af de underliggende caplets

individuelle priser. Kaldes prisen for en cap PC(RK , T, δ) og prisen p̊a en

caplet til tiden tk for Pcpl(RK , tk, δ), er der alts̊a følgende sammenhæng

PC(RK , T, δ) =
T∑

k

Pcpl(RK , tk, δ) (2.6)

I markedet oplyses ikke direkte cap-priser, men i stedet s̊akaldte implicitte

flade volatiliteter. Ordet ”implicit” henviser til, at med en given volatilitet

er det muligt at beregne prisen ved at bruge Blacks formel. Da prisen i

Blacks formel er monotont voksende med volatiliteten er der altid en entydig

afbildning mellem pris og volatilitet, og at opgive implicitte volatiliteter er

derfor ækvivalent med at opgive priser.

Idet en caplet udbetaler payoff senere end tidspunktet, hvor den eventuelle

renteforskel observeres, er denne forskydelse, δ, inkorporeret i Blacks formel,

n̊ar den anvendes p̊a caplets:

Pcpl(RK , tk, δ) = δP (0, tk + δ)(FkN(d1,k)−RKN(d2,k)), (2.7)

hvor

d1,k =
ln(Fk/RK) + σ2

ktk/2

σk

√
tk

d2,k = d1,k − σk

√
tk

Det er her antaget, at resets givet via δ er ækvidistante, og at hovedstolen

er 1.

At den oplyste volatilitet er flad indikerer, at der er tale om en slags

gennemsnitsvolatilitet, i.e. den kan sættes ind i d1 og d2 herover for alle

caplets hørende til en cap. Summen af disse capletpriser vil derved svare til

den i markedet noterede.
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For fuldstændighedens skyld bør modstykket til caps nævnes, nemlig de

s̊akaldte floors. Disse fungerer helt analogt til caps, dog er payoff givet ved

Lδkmax(Rk−RK , 0), og hvor hver cap best̊ar af en portefølje af caplets, best̊ar

en floor af en portefølje af floorlets. Blacks formel finder ligeledes anvendelse

til beregningen af en floorlets værdi:

Pfl(RK , tk, δ) = P (0, tk + δ)(RkN(−d2,k)− FKN(−d1,k)) (2.8)

2.4 Stokastiske rentestrukturmodeller

N̊ar man i finansiering snakker om rente er det altid forbundet med en vis

periode. Man kan tale om dag-til-dag renten, den 1-̊arige renter osv. I de næ-

ste afsnit, vil vi se p̊a modeller, der beskæftiger sig med renter, hvor perioden

g̊ar mod nul. Denne rente kaldes for den øjeblikkelige3 rente.

2.4.1 Ligevægtsmodeller

Ligevægtsmodeller tager udgangspunkt i antagelser om økonomiske variable

og udleder deraf en proces for den øjeblikkelige rente. Disse modeller følger

Itô processer p̊a formen:

dr = m(r)dt + s(r)dz (2.9)

hvor den øjeblikkelige drift m og den øjeblikkelige standardafvigelse s antages

sædvanligvis at være funktioner af r, men uafhænige af tiden. En lang række

udformninger af m og s har ført til en stribe forskellige modeller - hver med

deres fordele og ulemper.

3Oversat fra det engelske instantaneous short rate.
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2.4.2 Vasicek-modellen

Vasicek var den første i 1977 til at formulere en s̊adan model, se [6]. I denne

model, er m(r) = a(b− r) og s(r) = σ, eller skrevet helt ud:

dr = a(b− r)dt + σdz, (2.10)

hvor a, b, σ alle er konstanter, og hvor alts̊a volatiliteten i denne model er

uafhængig af b̊ade tid og rente. Det sidste led i (2.10) er en Brownsk be-

vægelse over volatiliteten, mens det første led i(2.10) udtrykker det s̊akaldte

mean reversion fænomen, som ogs̊a ses i markedet. Der er tale om en slags

stabiliserings-faktor, der gør at høje renter bliver drevet mod lavere renter og

omvendt. Udtrykket a(b− r) gør, at renten bliver trukket mod et ligevægts-

renteniveau givet ved b med en hastighed givet ved a. De økonomiske ar-

gumenter for mean reversion g̊ar p̊a, at n̊ar renter er høje, vil der foretages

færre investering og dermed lavere vækst. Efterspørgslen p̊a penge vil falde,

og da renter er et udtryk for prisen p̊a penge, vil disse falde som følge af

efterspørgselsnedgangen, jvf. den gængse teori om udbud og efterspørgsel. Et

omvendt argument kan føres for, at renter har en tendens til at stige, n̊ar de

er lave.

Prisen P (t, T ) til tidspunkt t p̊a en nulkuponobligation, der udløber p̊a

tidspunkt T, T > t, kan ifølge Vasicek skrives som

P (t, T ) = A(t, T )e−B(t,T )r(t) (2.11)

hvor

B(t, T ) =
1− e−a(T−t)

a
(2.12)

og

A(t, T ) = exp

(
(B(t, T )− T + t)(a2b− σ2/2)

a2
− σ2B(t, T )2

4a

)
(2.13)
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Figur 2.1: Vasicek-rentestruktur med (a, b, σ, t, r0) = (0.4, 0.2, 0.1, 5%)

Med disse analytiske udtryk for nulkuponobligationer er det muligt at pro-

ducere fornuftigt udseende rentekurver. Med de lukkede formler til r̊adighed

er det naturligvis ogs̊a teoretisk muligt at fitte en rentekurve til markedsdata.

Dog er Vasicek-modellen ikke fleksibel nok til at repræsentere alle former for

rentekurver. Modellen kan producere den klassiske, voksende struktur, den

inverterede og endelig en pukkelformet, hvor puklen dog skal finde sted i de

korte renter. Se figur 2.1 for et eksempel p̊a en rentestruktur produceret af

Vasicek-modellen.

2.4.3 CIR-modellen

Vasicek-modellens nok største svaghed er, at den øjeblikkelige rente kan blive

negativ. Dette førte til udviklingen af den s̊akaldte CIR4-model (se [7]) som

lader volatiliteten være afhængig af renten selv:

dr = a(b− r)dt + σ
√

rdz (2.14)

4Efter J.C. Cox, J. E. Ingersoll og S. A. Ross i 1985
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Mens denne model har samme mean reversion egenskaber som Vasicek-modellen,

s̊a er standardafvigelsen over den øjeblikkelige rentes ændring proportional

med kvadratroden af den øjeblikkelige rente selv. Det betyder, at udsvinget i

renten er høj, n̊ar renten selv er høj - og omvendt. Dog vil volatiliteten I CIR-

modellen for et højt renteniveau stadig være mindre end i Vasicek-modellen

for samme renteniveau, idet faktoren
√

r ganges p̊a det stokastiske led dz i

CIR-modellen, og
√

r < 1 for r < 15. Specielt betyder det, at renten s̊aledes

ikke kan blive negativ.

Der er ogs̊a analytiske resultater for nulkuponpriser for CIR-modellen

P (t, T ) = A(t, T )e−B(t,T )r(t) (2.15)

som alts̊a har samme form som Vasicek-modellen, men hvor udtrykkene for

A(t, T ) og B(t, T ) dog adskiller sig:

B(t, T ) =
2(eγ(T−t) − 1)

(γ + a)(eγ(T−t) − 1) + 2γ
(2.16)

og

A(t, T ) =
( 2γe(a+γ)(T−t)/2

(γ + a)(eγ(T−t) − 1) + 2γ

)
(2.17)

hvor γ =
√

a2 + 2σ2

2.4.4 Simulering af den øjeblikkelige rente

Udtrykkene for Vasicek- og CIR-modellerne ovenfor beskriver udviklingen i

renten ved infinitesmale tidsskridt dt. Ved simulering i en computer, bliver

man imidlertid nødt til at operere med tidsskridt, der har en vis størrelse ∆t,

hvorved vi kan opskrive diskrete versioner af (2.10) og (2.14):

∆r = a(b− r)∆t + σdz
√

∆t (2.18)

5Den øjeblikkelige rente skal s̊aledes være over 100% før volatiliteten i CIR-modellen

bliver højere end Vasicek-modellen. Dette anses ikke for realistisk
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for Vasicek og tilsvarende for CIR:

∆r = a(b− r)∆t +
√

rσdz
√

∆t (2.19)

I figur 2.2 vises 4 simuleringer af udviklingen i den øjeblikkelige rente

over en tre-̊arig periode ved brug af disse diskrete udtryk. Det ses specielt,

at den øjeblikkelige rente i Vasicek-modellen i det sidste af de fire udvalg-

te simuleringer bliver negativ, hvorimod den i CIR-modellen hele tiden er

positiv. Det understreges, at der ikke hermed postuleres, at der er tale om

en sandsynlighed p̊a 25% for, at Vasicek-modellen giver negative renter. De

faktiske parametre, der er brugt til at generere graferne er mean reversion

a = 0.15, ligevægtsrente b = 2%, volatilitet σ = 1%, tidsskridt ∆t = 0.01,

løbetid T = 3 og start-rente r(0) = 4%.

Yderligere ses det, at Vasicek-modellen generelt udviser mere ekstreme

udsving end CIR. Sidstnævnte passer overens med teorien om volatiliteten i

CIR-modellen, der er korrigeret med kvadratroden af den øjeblikkelige rente.

Hvis man s̊aledes genererer et stort antal simuleringer og hver gang re-

gistrerer om renten p̊a givne reset-tidspunkter overstiger en betragtet caps

strike-rente, kan dette bruges til at finde forventningsværdien for cap’ens pay-

off og ved passende tilbagediskonteringer dermed ogs̊a en pris for den givne

cap. De nærmere detaljer i at prisfastsætte caps p̊a denne måde vil ikke blive

behandlet i denne opgave.

2.5 Hull-White-modellen

I 1990 publicerede Hull og White en artikel, hvor de betragter en udvidelser af

Vasicek-modellen, der kan kalibreres til at overholde den aktuelle nulkupon-

rentestruktur. Én af udvidelserne, som er blevet kendt som Hull-White mo-
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Figur 2.2: 4 simuleringer af den øjeblikkelige rentes udvikling jvf. Vasicek- og CIR-

modellerne (henholdsvis rød og bl̊a graf).

dellen, antager en tidsafhængig mean reversion. Differentialligningen kan der-

med skrives:

dr = (θ(t)− ar)dt + σdz (2.20)

Det ses af udtrykket, at til tidspunkt t vil den øjeblikkelige rente bevæge

sig imod θ(t)/a med hastigheden a. Funktionen θ(t) kan udledes analytisk

ud fra den observerede rentestruktur:

θ(t) =
∂F (0, t)

∂t
+ aF (0, t) +

σ2

2a

(
1− e−2at

)
, (2.21)

hvor F (0, t) angiver den øjeblikkelige forwardrente mellem tid 0 og t. Det ses

af 2.21 og 2.20, at driften for den øjeblikkelige rente r, er ∂F (0,t)
∂t

+a(F (0, t)−
r) + σ2

2a
(1− e−2at). Hvis vi et øjeblik ser bort fra det sidste led, da størrelsen
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ofte er lille i forhold til de øvrige led, kan vi se, at driften i gennemsnit følger

hældningen af den øjeblikkelige forwardrentekurve. N̊ar r afviger fra denne

retning, vil den blive trukket tilbage mod forwardkurven med hastigheden

a. Formen af θ(t) har været kilde til en vis mængde kritik af Hull-White-

modellen da denne kan antage ret ekstreme værdier som følge af forwardren-

terne. Dette kan medføre at afdækningsparametrene, kendt som the greeks,

ligeledes kan blive ekstreme og i sidste ende give ustabile hedges.

2.5.1 Trinomialgitre

En måde at repræsentere den stokastiske proces for r behandlet ovenfor, er at

se p̊a en diskret version af dennes udvikling. Dette kan gøres i rente-træer og

rente-gitre. I et rentetræ vokser antallet af mulige rente-udfald eksponentielt

med antallet af tidsskridt. Hvis man f.eks. ser p̊a to mulige udfald i hver

knude6, og vi betragter n tidsskridt, vil antallet af knuder i hele træet være
∑n

i=0 2n = O(2n). Ved en s̊adan vækst i antallet af knuder, bliver det hurtigt

meget tungt beregningsmæssigt. Hvis vi f.eks. vil modellere 20 tidsskridt, vil

der s̊aledes være over en million knuder i træet, og 40 tidsskridt ville give os

over 1000 milliarder, som selvsagt vil være uoverkommeligt at repræsentere

i en computer-model.

For at komme ud over denne begrænsning betragter man i stedet ofte gi-

tre, som genbruger stokastiske udfald i hvert tidskridt. For et binomialgitter,

hvor man fra et givet renteniveau til tiden t betragter to mulige ændringer

i renten til tiden t + ∆t, hvor ∆t er længden p̊a tidsskridtet, vokser antal-

let af knuder kun med en enkelt knude per tidsskridt. S̊aledes vil en model

med 40 tidsskridt kun have 40 knuder i det sidste tidsskridt. Selvom der

er en lineær sammenhæng mellem det j’te tidsskridt og antallet af knuder

6Dette er den kendte binomialmodel
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i dette tidsskridt, vil det samlede antal knuder K dog vokse kvadratisk, i-

det K =
∑n

j=1 j = 1
2
n(n + 1) = O(n2). Vi indfører nu lidt behjælpelig

notation i forhold til skriftligt at kunne navigere rundt i gitteret. Da knu-

derne er organiserede i to dimensioner, henholdsvis en tidsdimension og en

rente-niveau-dimension, vil vi entydigt kunne identificere en given knude med

tuplen (i, j). Her henviser i til en knude i det i’te tidsskridt og j svarer til

det relative antal rente-forskydninger op eller ned i forhold til start-knuden

identificeret ved (0,0).

Ved modellering af renter er det ofte bekvemt at betragte et s̊akaldt tri-

monialgitter, hvor hver knude maksimalt giver anledning til tre nye renter i

det efterfølgende tidsskridt. Antallet af knuder i det j’te tidsskridt vil her i

det generelle tilfælde være 2j+1 og dermed i alt
∑n

j=0(2j+1) = 1+n(n+2) =

O(n2), hvilket alts̊a giver samme beregningsmæssige størrelsesorden som ved

et binomialgitter. Ved at bruge tre udfald frem for to f̊as en ekstra grad af

frihed, som dermed kan bruges til at udtrykke mean reversion, og netop bru-

gen af mean reversion lægger en øvre grænse for, hvor mange knuder der vil

være efter et bestemt antalt tidsskridt. Hvordan denne grænse bestemmes

beskrives nedenfor.

Et eksempel p̊a et trinomialgitter med to tidsskridt ses i figur 2.3. Til tids-

skridtet i = 2 haves fem knuder og disse benævnes jvf. den ovenfor omtalte

notation som (2, j), j = −2,−1, 0, 1, 2, hvor j = −2 angiver den nederste

knude.

Det ses i figuren, at hver kant mellem to knuder i gitteret er tildelt en

sandsynlighed, givet ved pu, pm og pd afhængig af om den p̊agældende kant

hhv. leder til en op-, mellem- eller ned-tilstand. Ligeledes er der ved hver

knude angivet to tal. Det øverste angiver renten knyttet til den p̊agældende

knude og det nederste angiver værdien af et instrument. I det konkrete til-
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Figur 2.3: Trinomial-gitter

fælde er der tale om en caplet med hovedstol 100 og caplet-rente p̊a 11%,

hvorfor kun knuderne (2, 1) og (2, 2) giver anledning til et payoff. Værdien af

denne caplet beregnes ved at gennemløbe de stier, hvor værdien af caplet’en

er større end nul og undervejs tilbagediskontere med den p̊agældende knudes

rente. I det tilfælde, der betragtes i figur 2.3 beregnes derfor først værdien

af knuderne (1, 0) og (1, 1) for til sidst at f̊a caplettens værdi til tiden t = 0.

Hvis vi lader V (i, j) betegne værdien af capletten i tilstand (i, j), ∆t angi-

ve skridtlængden og R(i, j) angive ∆t-periode renten til knude (i, j), er de

faktiske beregninger:

V (0, 0) =
(
puV (1, 1) + pmV (1, 0) + pdV (1,−1)

)
e−∆tR(0,0)

=
(
puV (1, 1) + pmV (1, 0)

)
e−∆tR(0,0)

=
(V (1, 1)

4
+

V (1, 0)

2

)
e−0.1, (2.22)
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hvor

V (1, 1) =
(
puV (2, 2) + pmV (2, 1) + pdV (2, 0)

)
e−∆tR(1,1)

=
(
puV (2, 2) + pmV (2, 1)

)
e−∆tR(1,1)

=
(3

4
+

1

2

)
e−0.12 = 1.11 (2.23)

og

V (1, 0) =
(
puV (2, 1) + pmV (2, 0) + pdV (2,−1)

)
e−∆tR(1,0)

=
(
puV (2, 1)

)
e−∆tR(1,0)

=
(1

4

)
e−0.1 = 0.23 (2.24)

som endelig ved indsættelse af (2.23) og (2.24) i (2.22) giver:

V (0, 0) =
(1.11

4
+

0.23

2

)
e−0.1

= 0.35

idet tidskridtet ∆t sættes til 1.

Trinomialgitteret vist i figur 2.3 er uden mean reversion og hver knude

leder i det efterfølgende tidsskridt til én ”op”-, én ”mellem”- og én ”ned”-

tilstand. Ved mange tidsskridt vil man her f̊a meget høje renter i den øverste

del af gitteret, og negative renter i den nederste del. Som tidligere nævnt er

det endvidere den generelle opfattelse, at renter p̊a sigt vil falde tilbage mod

et ligevægtsniveau.

I figur 2.4 er vist et eksempel p̊a et trinomialgitter, som indeholder mean

reversion. Her har yder-knuderne i det næstsidste tidsskridt justeret over-

gangene til knuderne i det sidste tidsskridt. Stierne fra knuden (2, 2) ender

s̊aledes i (3, 2), (3, 1) og (3, 0) og svarer alts̊a til en ”mellem”7-tilstand, en

7Man kan argumentere for at bruge ordet ”ligeud” fremfor ”mellem”-tilstand, men

det ønskes understreget, at der ikke nødvendigvis er tale om, at renten er uændret i det

efterfølgende tidsskridt
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Figur 2.4: Trinomial-gitter med mean reversion

”ned”-tilstand og en ”dobbelt-ned” tilstand. Dette sikrer, at renteniveauet i

det betragtede tilfæde ikke kommer over 14%. Tilsvarende ses det symme-

triske tilfælde for knuden (2,−2), hvorved renteniveauet ikke kommer under

6%. Hvorvidt der fra en given knude skal bruges standard-forgrening eller

som her mean reversion-forgreningen er afhængig dels af skridtstørrelsen og

dels parameteren a som angiver graden af mean reversion. I næste afsnit vil

dette emne blive behandlet nærmere.

2.6 Hull-White i trinomialgitter

En egentlig implementering af Hull-White modellen med et trimonialgitter

kræver to skridt. Det første skridt skaber et gitter, der repræsenterer de rela-

tive renteændringer afhængig af volatilitet, tidsskridt og mean reversion, men

helt uafhængig af de observerede markedspriser. Det næste skridt korrigerer

dette første gitter s̊a det passer til markedets faktiske rentestruktur8.

Hvor r i (2.20) refererer til den øjeblikkelige rente, betragtes i den diskre-

8I praksis er det svært at finde den præcise rentestruktur og man må basere sig p̊a

estimater.
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te version af Hull-White modellen R som værende ∆t-periode renten, idet

∆t som sædvanlig betegner det diskrete tidsskridt. Det antages, at R følger

samme proces som r, hvilket trivielt er sandt, n̊ar ∆t → 0. I første skridt

betragtes imidlertid en hjælpevariabel givet ved R∗ som til t = 0 er nul og

ellers udtrykt ved processen:

dR∗ = −aR∗dt + σdz (2.25)

Værdien af ∆R∗ = R∗(t+∆t)−R∗(t) er normalfordelt idet dz er normal-

fordelt. De første to momenter, forventningsværdien og variansen, af ∆R∗

kan aflæses fra (2.25) til tilnærmelsesvis9 at være givet ved:

E{R∗} = −aR∗(t)∆t (2.26)

V (R∗) = σ2∆t (2.27)

som følge af, at modellen antager en risikoneutral verden.

Ifølge [2] anses det som et godt valg - ud fra et fejlsynspunkt - at sætte

afstanden ∆R mellem renteniveauer indenfor samme tidsskridt til:

∆R = σ
√

3∆t (2.28)

I [4] diskuteres, hvor konstanten 3 kommer fra. Lad T betegne den totalte

tidshorisont, som gitteret skal repræsentere. Der vil s̊aledes være N = T
∆t

tidsskridt, idet vi antager, at alle tidsskridt er lige lange, nemlig ∆t. Det kan

dog være bekvemt at operere med forskellige tidsskridt i gitteret, e.g. små

tidsskridt i de første tidsskridt og for større t øge længden. Dette involverer

yderligere kompleksitet i gitterkonstruktionen og falder udenfor rammerne af

nærværende tekst. Der henvises til [4], hvor de nødvendige tiltag er grundigt

beskrevet.

9Vi ignorerer hermed led af højere ordner end ∆t som følge af overgangen fra kontinuert

til diskret model.
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Lad j(i)
max svare til antallet af ”op” tilstande fra udgangspunktet (0, 0) og

hvor i refererer til tidsskridtet ti = i∆t. Den øverste knude til tidspunktet ti

er s̊aledes bestemt ved (i, j(i)
max). Definér tilsvarende j

(i)
min = −j(i)

max som den

nederste knude til tidspunktet ti. I hvert tidsskridt i bestemmes, hvorvidt

j(i+1)
max skal forøges med 1 eller 0. I [2] vises, at tærskelværdien for, hvorn̊ar an-

tallet af knuder skal øges eller ej er 0.184/(a∆t). Vi kan nu udtrykke antallet

af knuder i det i’te tidsskridt som:

j(i)
max = min

(
sup

{
0.184

a∆t

}
, 2i + 1

)
, (2.29)

hvor sup{x} refererer til det mindste heltal større end x. Vi kan nu ved

følgende ulighed afgøre, fra hvilket tidsskridt i∗, at antallet af knuder ikke

længere skal vokse10:

2i∗ + 1 > sup{0.184

a∆t
}

i∗ >
sup{0.184

a∆t
} − 1

2
(2.30)

Dette betyder, at for i < i∗ skal der for alle knuder (i, ·) anvendes det generelle

sæt af overgangs-kanter, i.e. ”én knude op”, ”én knude mellem” og ”én knude

ned”, og for i ≥ i∗ gøres brug af dobbeltspring for yder-knuderne.

Nu da vi i en given knude kan afgøre, hvilke tre knuder vores sti skal

kunne g̊a over i, mangler vi at beregne sandsynlighederne for, at vi vælger

stien til hver af de tre knuder. Sandsynlighederne bestemmes s̊aledes, at den

forventede ændring og variansen af ændringen er hhv. lig med (2.26) og (2.27).

Dette giver tre ligninger med tre ubekendte, som er lidt forskellige afhængig

af, om der er tale om yderknuder for i ≥ i∗ eller ej. I det generelle tilfælde,

hvor der ikke sker dobbelt-spring, kan ligningerne skrives:

pu∆R− pd∆R = E{R∗} = −a∆R∆t (2.31)

10Disse udledninger er forfatterens egne.
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pu∆R2 + pd∆R2 = V (R∗) + E{R∗}2 = σ2∆t + (a∆R∆t)2 (2.32)

pu + pm + pd = 1 (2.33)

og ved indsættelse af ∆R = σ
√

3∆t g̊ar σ ud, og løsningen er:

pu =
1

6
+

aj∆t

2
(aj∆t− 1) (2.34)

pm =
2

3
− (aj∆t)2 (2.35)

pd =
1

6
+

aj∆t

2
(aj∆t + 1) (2.36)

P̊a samme vis, kan sandsynlighederne i tilfældet med en ”dobbelt-op” findes

til:

pu =
1

6
+

aj∆t

2
(aj∆t− 1) (2.37)

pm = −1

3
− (aj∆t)2 − 2aj∆t (2.38)

pd =
7

6
+

aj∆t

2
(aj∆t + 3) (2.39)

og endelig i tilfældet med ”dobbelt ned”:

pu =
7

6
+

aj∆t

2
(aj∆t− 3) (2.40)

pm = −1

3
− (aj∆t)2 + 2aj∆t (2.41)

pd =
1

6
− aj∆t

2
(aj∆t− 1) (2.42)

Det bemærkes, at alle sandsynligheder kun afhænger af j, alts̊a den vertikale

placering i gitteret.

Det næste skridt i gitterkonstruktionen er nu at konvertere R∗ renterne til

de egentlige ∆t periode renter, R. Til brug herfor definerer vi en tidsafhængig

funktion α:

α(t) = R(t)−R∗(t) (2.43)

Definér yderligere αi = α(i∆t) for at illustrere, at vi iterativt kan beregne

αi startende med α0. Hvis vi endelig definerer Qi,j som nutidsværdien af
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et værdipapir, der udløser betalingen 1 hvis knuden (i, j) n̊as og 0 ellers.

S̊adanne værdipapirer kaldes i litteraturen for Arrow-Debreu-værdipapirer.

Med denne defintion af Qi,j er sandsynligheden for at n̊a knuden (i, j) in-

dregnet i værdien for Qi,j. Med viden om alle disse Qi,j for et givet tidspunkt

m = i∆t, kan vi nu fastlægge αm s̊aledes, at de matcher prisen Pm+1 p̊a en

nulkuponobligation med udløb p̊a tidspunkt m + 1:

Pm+1 =
jmax∑

j=−jmax

Qm,je
−(αm+j∆R)∆t (2.44)

Her bliver Arrow-Debreu-priserne s̊aledes tilbagediskonteret én tidsperiode

∆t med den til hver knude hørende rentesats givet ved αm + j∆R. Det at-

traktive ved at konstruere gitteret med relative renter R∗ i første skridt er

nu, at der i ovenst̊aende ligning kun er én ubekendt, nemlig den søgte αm.

Løsningen til (2.44) er:

αm =
1

∆t

(
ln

jmax∑

j=−jmax

Qm,je
−j∆R∆t − lnPm+1

)
(2.45)

N̊ar αm p̊a denne måde er beregnet, er det nu muligt at beregne Arrow-

Debreu priserne for tidspunktet i = m + 1, idet vi i det følgende vil lade

q(k, j) angive sandsynligheden for at bevæge sig fra knude (m, k) til knuden

(m + 1, j):

Qm+1,j =
∑

k

Qm,kq(k, j)e−(αm+k∆R)∆t (2.46)

2.7 SABR-modellen

Modellerne beskrevet ovenfor er en-faktor-modeller idet kun én faktor varie-

rer stokastisk, nemlig renten. Der er flere eksempler p̊a modeller med to og

flere faktorer. Et eksempel p̊a en meget praktisk anvendt to-faktor-model er

den stokastiske- αβρ model, ogs̊a kendt under navnet SABR som følge af
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parameternes navne. SABR adskiller sig fra de typiske multifaktor-modeller

ved at have relativt f̊a parametre, der skal kalibreres11.

I SABR-modellen gives et udtryk for ændringen i forward-renterne ved

en stokastisk differential-ligning. Yderligere specificeres en anden stokastisk

differentialligning, der angiver hvorledes volatiliten ændrer sig:

dF̂ = α̂F̂ βdW1, F̂ (0) = f (2.47)

dα̂ = να̂dW2, α̂(0) = α (2.48)

dW1dW2 = ρdt, (2.49)

hvor i SABR-modellen α̂ betegner udviklingen i volatiliteten, F̂ er et sto-

kastisk udtryk for forwardrenten, ν er volatilitetens volatilitet, ogs̊a kaldet

volvol, W1 og W2 er Brownske bevægelser og endelig ρ er korrelationskoef-

ficienten mellem W1 og W2. Det bemærkes, at eksponenten β bestemmer,

hvilken form modellen antager. β = 1 giver en stokastisk log-normal model,

β = 0 giver en stokastisk normalfordeling og β = 1
2

kaldes en stokastisk

CIR-model, jvf CIR-modellen ovenfor. Ifølge litteraturen vælges β ofte mere

ud fra æstetiske holdninger end akademiske overvejelser. Nogen opfatter log-

normale fordelinger i modeller for værende tættest p̊a virkeligheden, mens

andre har opbygget tillid til nogle af de øvrige modeller. Alternativt kan β

estimeres p̊a baggrund af historiske observerede forwardrenter.

I modsætning til Hull-White-modellen inkorporerer SABR ikke et mean

reversion led, s̊a i teorien er modellen ikke velegnet til lange løbetider.

Det attraktive ved SABR-modellen er, at det er muligt at udlede lukkede

formler for den implicitte Black- volatilitet b̊ade som funktion af strike-kurs

RK og forwardrenten Fk mellem tidspunkterne k og k + δ12:

11Eksempelvis kan nævnes Bates-modellen med 9 parametre og SVJJ-modellen med

endnu flere.
12Der er foretaget visse omskrivninger her i forhold til den typiske fremstilling i littera-
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σ(RK , Fk) =
α z

x(z)

(FkRK)β̂/2{1 + L2

24
+ L4

1920
}+ ε1

Σ (2.50)

hvor

Σ = 1 +

(
β̂2

24

α2

(FkRK)β̂
+

ρβνα

4(FkRK)β̂/2

2− 3ρ2

24
ν2

)
tk +O(t2k), (2.51)

og følgende hjælpe-variable er givet ved:

z =
ν

α
(FkRK)β̂/2L, (2.52)

x(z) = ln

(√
1− 2ρz + z2 + z − ρ

1− ρ

)
, (2.53)

og endelig

β̂ = 1− β (2.54)

L = β̂ln(Fk/RK) (2.55)

Omend udtrykket ved første blik ser relativt kompliceret ud, er der tale om

direkte regning og parametrene kan s̊aledes kalibreres forholdsvist simpelt.

Det er lidt forskelligt i litteraturen, hvordan α kalibreres. Nogen kalibrerer

den udelukkende p̊a baggrund af ATM-optioner, mens andre lader den blive

kalibreret p̊a lige for med ν og ρ.

turen, f.eks. er indførelsen af Σ og β̂ = (1 − β) ikke set i litteraturen, men synes at øge

overblikket i dette relativt store udtryk.
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Kapitel 3

Kalibrering

For at kunne benytte de omtalte modeller, skal værdierne af de indg̊aende

parametre bestemmes, s̊aledes at modellerne afspejler de bevægelser, der ob-

serveres i markedet. Man taler om at kalibrere modellerne.

3.1 Generel kalibreringsmetode

Kalibreringen kan foreg̊a p̊a mange måder, men i nærværende rapport bru-

ges den samme metode til kalibrering for alle de benyttede modeller. Lad

en model M med N parametre være defineret ved parametervektoren θ =

(θ1, θ2, . . . , θN) og lad resulatet af at evaluere modellen med θ og et givet

datainput x være givet ved skalaren v = M(θ, x). Målet med kalibrerin-

gen er at finde de parametre, som kan gøre modellen i stand til at genska-

be priser eller volatiliteter som er konsistente med markedet. Lad dermed

D = (d1, d2, . . . , dm) betegne m kalibrerende instrumenter taget fra marke-

det og V = (v1, v2, . . . , vm) deres tilhørende værdier, som vi prøver at gen-

skabe. For at kunne udføre en fornuftig kalibrering kræver det, at antallet af

parametre ikke overstiger antallet af kalibrerende instrumenter, idet informa-
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tionsmængden herved bliver for lille til at kunne fange modellens egenskaber.

Kalibreringsproblemet kan nu formuleres som

argminθE(M(θ,D),V), (3.1)

hvor E(·) er en til modellen bestemt fejlfunktion. Ofte anvendes summen af

kvadrerede fejl udtrykt ved
∑m

i=1(M(θ, di)− vi)
2 men i visse tilfælde kan det

være fordelagtigt at justere p̊a denne funktion, som vi vil se nedenfor.

Idet E(·) oftest er ikke-lineær og i flere variable, kræver det generelt nu-

meriske metoder at finde en løsning. Der findes forskellige algoritmer, der

kan være behjælpelige her, f.eks. Levenberg-Marquardt- eller Nelder-Mead-

metoden. Disse procedurer starter med et gæt p̊a en løsning, som helst ikke

skal være for langt fra den søgte løsning. Herefter beregnes typisk gradien-

ten givet ∇E(x, y, z, . . .) = (∂E
∂x

, ∂E
∂y

, ∂E
∂z

, . . .) for gættet, hvorved opn̊as in-

formation om hvilken retning den ønskede løsning findes. Gradienten er den

flerdimensionale udgave af den almindelig kendte en-dimenionsale differen-

tialkvotient og er derfor en vektor givet ∇1. Er gættet for langt fra det glo-

bale minimum, kan man risikere at blive fanget i et lokalt minimum, hvorfor

mange af disse metoder virker bedst, hvis gættet er relativt tæt p̊a den søgte

løsning, især n̊ar antallet af dimensioner er stort. Denne fremgangsmåde kal-

des i litteraturen for gradient descent og i figur 3.1 er metoden illustreret.

Det ligger udenfor rammerne af denne rapport at komme videre ind p̊a disse

problemstillinger, og der henvises eksempelvis til [5].

Det er af mange årsager uønsket at arbejde med modeller, der har et

stort antal parametre. Mange parametre kræver jvf. ovenfor ligeledes mange

instrumenter, og afhængig af, hvad der ønskes modelleret, kan det tilgæn-

gelige datamateriale være beskedent. Et andet argument imod mange para-

1∇ udtales ”nabla”. Sofistikerede metoder gør endvidere ofte brug af den s̊akaldte

Jacobimatrix, hvis beskrivelse dog falder udenfor rammerne af denne tekst.
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Figur 3.1: Illustration af gradient descent. Kilde: Wikipedia, se [14]

metre hænger sammen med den voksende beregningsmæssige kompleksitet

ved minimeringen af fejlfunktionen jvf. ovenfor og endelig kan for mange pa-

rametre lede til et begreb kendt som over-fitting. Det er generelt muligt at

mindske fejlen p̊a et givet datasæt ved at øge antallet af parametre, men

herved bliver modellen ogs̊a ofte mere ”stiv” og infleksibel. Dette betyder

som regel, at modellen vil ramme langt forbi n̊ar der introduceres et nyt da-

tapunkt udenfor det model-kalibrerende datasæt. At finde det rigtige antal

parametre er derfor en balancegang imellem disse tre forhold.

3.2 Caplet-stripping

Ved at bruge de flade volatiliteter mistes en masse information om, hvordan

volatiliteten er for de enkelte caplets, de s̊akaldte spot volatiliteter. Jo længere

løbetid, jo mindre svinger den flade volatilitet; deraf ogs̊a navnet.
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Det er imidlertid muligt at genetablere spot volatiliteterne fra flade vo-

latiliteter via en bootstrapping-lignende mekanisme. Betragt f.eks. en 2 årig

cap, som indeholder caplets med resettiderne 0.5, 1 og 1.5. Haves nu ogs̊a

en 1 årig cap med en enkelt caplet, der bliver reset til tiden 0.5, må denne

caplet have samme spot volatilitet som den 2-̊ariges første caplet. Prisen p̊a

en cap er som nævnt summen af de underliggende caplets, og prisen p̊a en

cap kan s̊aledes ogs̊a skrives som prisen p̊a en kortere cap plus summen af de

mellemliggende caplets, eller formelt:

PC(RK , T, δ) =
T∑

k

Pcpl(RK , tk, δ) =
T−τ∑

tk

Pcpl(RK , tk, δ) +
T∑

tk=τ

Pcpl(RK , tk, δ)

= PC(RK , T − τ, δ) +
T∑

tk=τ

Pcpl(RK , tk, δ)

Hvis det antages, at der er flade implicitte volatiliteter tilgængelige for

løbetider T og T − τ , kan de tilsvarende priser beregnes via Blacks formel og

forskellen må s̊a være lig med summen af de mellemliggende caplets. Dette

efterlader følgende ligning:

PC(RK , T, δ)−PC(RK , T − τ, δ) =
T∑

tk=τ

δP (0, tk + δ)(FkN(d1,k)−RKN(d2,k))

I det generelle tilfælde haves her én ligning med flere ubekendte, nemlig

fordelingen af priser p̊a mellemliggende caplets hvis der er mere end én caplet

mellem T − τ og T . En tilnærmelse kan her være at dele prisen ligeligt

mellem caplets, hvorved opn̊as en ligning for hver caplet. Spotvolatiliteten

σS,k kan s̊aledes bestemmes gennem omvendt brug af Blacks formel. Det er

dog ikke muligt at stille et analytisk udtryk op for σS,k pga. den kummulative

normalfordelingsfunktion, men da Blacks formel er monotont voksende med

volatiliteten, kan ligningen nemt løses numerisk.

Haves s̊aledes n caps tilr̊adighed med løbetider t1 < t2 < · · · < tn, er det

muligt at frembringe tilnærmede spot volatiliteter ved iterativt at betragte
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to p̊a hinanden følgende caps og udføre de ovenfor skitserede beregninger.

Tilnærmelsens præcision afhænger af, hvor mange caplets, der er imellem tj

og tj+1.
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Kapitel 4

Implementering

I dette kapitel beskrives det eksperimentelle arbejde, som har udgjort en

større del af arbejdet med hovedopgaven. Dels beskrives det anvendte pro-

grammeringssprog og dels skitseres de programmeringsmæssige udfordringer

som er blevet løst undervejs i forløbet.

4.1 MATLAB

De teoretiske modeller, der er beskrevet ovenfor er implementeret ved hjælp

af MATLAB1 som er et anerkendt værktøj til matematisk modellering. I

standard versionen stiller programmet en lang række matematiske funktioner

til r̊adighed og hertil kan yderligere installeres specifikke udvidelser, herunder

ogs̊a finansielle beregningspakker. I nærværende opgave er dog udelukkende

gjort brug af standardfunktionaliteterne i MATLAB.

MATLAB indeholder et meget simpelt pascal-lignende programmerings-

sprog, som mest af alt anvendes til at beskrive matematiske funktioner. Spro-

get er proceduralt og p̊a trods af, at der understøttes s̊akaldte strukturer af

1Den konkrete version, der blev anvendt er 5.3.0.10183 (R11)
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data, s̊a er begreb som pointere og referencer ikke tilgængelige2

Den grundlæggende datatype i MATLAB er en matrix og der er et rigt

udvalg af funktioner til at arbejde med disse. Endelig tilbyder MATLAB som

standard metoder til minimering af ikke-lineære funktioner i flere variable.

4.2 Repræsentation af trinomial-gitter

I et objekt-orienteret programmeringssprog som C# eller Java, er det trivielt

at repræsentere datastrukturer som træer og gitre. Knuderne i Hull & Whites

trinomialgitter ville være repræsenteret ved en klasse, som udover informa-

tioner om rente og evt. placering i gitteret ogs̊a ville indeholde 3 pointere til

knuder svarende til op-, mellem- og ned-tilstanden i det efterfølgende tids-

kridt. Endelig ville knuden have en pointer til sin tidsmæssige forgænger.

Som nævnt er det i denne opgave besluttet at anvende MATLAB som

matematisk modelleringsværktøj. Hvor MATLAB er et stærkt matematisk

hjælpeværktøj, s̊a er de umiddelbare muligheder for modellering af datastruk-

turer forholdsvist beskedne3

For at kunne implementere Hull&Whites trinomialgitter er der følgende

krav til datamodellen:

• Knudedata: Hver knude skal indeholde en sandsynlighedsfordeling over

de mulige tilstande, der kan g̊as til i næste tidsskridt. Derudover skal

rentesatsen hørerende til den givne knude kunne lagres. Endelig bør

hver knude kunne holde en mellemregning for et derivats pris svarende

til knudens punkt i en given sti

2Disse konstruktioner kan være introduceret i sproget siden. Den anvendte version er

trods alt fra 1999
3Dette kan tænkes at være forbedret i nutidige udgaver af MATLAB
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• Bagudrettet navigation: Da prisfastsættelsen af derivater foreg̊ar ved at

”regne baglæns”i gitteret, startende med derivatets udløbstidspunkt, er

det nødvendigt at have en relation mellem en given knude (i, j) og de

knuder (i− 1, ĵ), som er (i, j)-knudens tidsmæssige forgængere.

• Et gitterlignende data-layout: Da den vertikale dimension af knuder

starter med én og vokser med to for hvert tidsskridt, skal dette kunne

understøttes.

Ovenst̊aende krav blev imødekommet ved brug af to forbundne datastruk-

turer: Den ene indeholder relevant knude-data og bruges til fremadrettet

navigation og den anden til bagudrettet.

For den første datastruktur valgtes et tredimensionalt array, hvor de to

første dimensioner bruges til at angive placeringen af gitterets knuder og

den tredje dimension holder hver knudes data. Da det teoretiske grundlag

for modellen opererer med negative index i den vertikale dimension, og disse

negative index bruges bekvemt til at udregne en relativ ændring i renten,

er det ønskeligt at kunne bevare denne indeksering. I MATLAB starter in-

dekseringen af et array imidlertid med 1 og er altid positiv. Til dette formål

blev der s̊aledes indført en indekseringfunktion x(j, T ) som givet det tota-

le antal tidsskridt N og et indeks j i den teoretiske rentedimension finder

det underliggende array-element. Funktionen x(j, T ) er konstrueret p̊a den

måde, at det ud fra T kan beregnes, hvor mange knuder N , der maksimalt

vil være i tidsskridtet T , nemlig som tidligere nævnt N = 2T + 1. Indek-

seringsfunktionen vil s̊aledes sørge for at placere knuder hørende til j = 0

lige midt i dette array og s̊aledes have N−1
2

= T knuder p̊a hver sin side i

array’et svarende til hhv. positive og negative j. En (i, j)-knude i notationen

beskrevet i teori-afsnittet, findes alts̊a ved MATLAB indekset (i, x(j, T ), :),

hvor T angiver antallet af tidsskridt og ’:’ er MATLAB notation for ”alle
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data”i den givne dimension. ”Alle data”omfatter i denne konkrete situation

oplysninger om renten i den givne knude, sandsynligheder for overgang til

op-, mellem- og ned-tilstand i næste tidsskridt og endelig gemmes j indekset

for de tilhørende knuder svarende til op-, mellem- og ned-tilstanden i det

efterfølgende tidsskridt.

Idet “mean reversion”-elementet i modellen gør, at antallet af stier til

en given knude k kan variere fra 1, hvis k er en ”yder”-knude til fem4, er

den datastruktur der skal bruges til bagudrettet navigation nødt til at kunne

understøtte et dynamisk antal referencer pr knude.

4.3 Performance

Eksperimenterne forbundet med nærværende rapport er udført p̊a en Intel

Core 2 Quad Q6600 med 2.4GHz i hver kerne og 4GB RAM. Alligevel udviste

MATLAB ikke imponerende performance.

I MATLAB er koden fortolket, hvilket gør udførelsen langsommere end

hvis den var blevet oversat af en compiler, som det er tilfældet med f.eks.

C++ programmer. Yderligere er det ikke forfatteren bekendt præcis, hvordan

MATLAB overfører data mellem funktionskald. Da der i Hull-White funk-

tionerne overføres hele gitre kunne dette være medvirkende til en utilfreds-

stillende performance, hvis MATLAB ikke sender en hukommelsesreference

til data, men kopierer data hver gang.

I figur 4.1 ses outputtet fra MATLABs indbyggede profiler efter værdisæt-

ningen af 16 caps i Hull-White modellen med lineære volatilitetsfunktioner5.

Det ses, at den samlede kørsel har taget ca. 40 sekunder. Alene opbygnin-

gen af gitteret (buildtreepiecelinvol og adjusttreepiecelin) tog 2-3

4Dog kan der ikke opst̊a situationer, hvor der er 4 stier, der fører til en knude
5Se kapitel 6 for detaljer
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Figur 4.1: Køretider

sekunder - og gitteret bliver endda kun konstrueret en enkelt gang og siden

brugt til hver af de 16 caps. Havde gitteret været implementeret i et moderne

programmeringssprog burde dette kunne udføres p̊a millisekunder.

Men der hvor tiden primært bliver brugt er i værdisætningen af de enkelte

caplets. For det konkrete tilfælde er der tale om løbetiderne 1Y, 2Y, 4Y og

10Y som giver anledning til 1+3+7+19=30 caplets for 4 forskellige strikes,

alts̊a 120 caplets i alt. Disse bliver tilbagediskonteret gennem gitteret én efter

én, og der er naturligvis flest skridt for den 10 årige cap. Implementeringen

af denne prisfastsættelse er gjort helt naivt ud fra kendskabet til moderne

programmeringssprogs afviklingshastigheder, s̊a prisen p̊a hver caplet bliver

beregnet helt særskilt og løbende summeret for til sidst at give værdien p̊a

den overliggende cap. En mere effektiv implementering ville for én cap kun

løbe gitteret igennem én gang startende med den længste løbetid. Værdien

af cappen kunne s̊aledes løbende akkumuleres som flere og flere caplets ville
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Figur 4.2: Et eksempel p̊a outputtet fra det udviklede MATLAB Hull-White

trinomialgitter-program

blive aktive. En s̊adan optimering forventes at give et væsentligt performance-

boost, men det blev vurderet, at den finansielle analyse var vigtigere end at

dvæle ved programmerings tekniske detaljer.

Idet kalibreringen af modellerne foretages ved at lade MATLAB funktio-

nen fminsearch kalde ovenst̊aende procedure gentagne gange for at finde

frem til den bedste løsning, kunne en kalibrering af 16 caps s̊aledes tage mel-

lem 3 og 6 timer og i visse tilfælde endnu længere. Dette satte desværre en

grænse for, hvor mange caps, der i praksis kunne medtages i kalibreringen.

4.4 Test

For at sikre korrekt implementering af de i denne rapport beskrevne modeller,

blev de enkelte programmer verificeret med kendte data i den udstrækning
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af dette var tilr̊adighed. I [2] er fundet mange tal-eksempler og som især i

Hull-White modellen viste sig at være nyttige. Endvidere blev der udviklet

MATLAB programmel til at visualisere et trinomial-gitter og de tilhørende

værdier, se et eksempel i figure 4.2.

Der henvises i øvrigt til bilag C, der giver en oversigt over de udviklede

MATLAB programmer.
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Kapitel 5

Data

I dette afsnit beskrives de dataserier som har dannet grundlaget for de i

denne opgave udførte eksperimenter og tilhørende resultater.

5.1 Dataindsamling

Det viste sig at være en væsentlig større opgave end forventet at indsamle

data. I Learning Resource Center p̊a CBS er der adgang til Thomson Finan-

cials Datastream og datamængden og mulighederne her er overvældende. De

data, der skulle findes var:

• Historiske og nuværende implicitte Black volatiliteter for caps for for-

skellige løbetider og forskellige strikes.

• Nulkuponrenter i overensstemmelse med de ovenfor nævnte implicitte

volatiliteter.

I Datastream fandtes rigtig mange bud p̊a disse data, men valget faldt

p̊a ICAP 1. Her var b̊ade nulkuponrenter og diskonteringsfaktorer for en lang

1Se evt. www.icap.com
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række løbetider. Endvidere fandtes ATM implicitte volatiliteter for caps, men

desværre kunne Datastream ikke bidrage med tilsvarende implicitte volatili-

teter p̊a caps ude af eller i pengene.

Heldigvis fandtes denne begrænsning ikke i Bloomberg og implicitte vo-

latiliteter p̊a b̊ade ATM og ITM caps blev trukket herfra2.

5.2 Dataoversigt

Her gives en oversigt over de konkrete dataserier, som har fundet anvendelse

i nærværende rapport.

Nulkuponrenter og diskonteringsfaktorer

Datointerval: 14-04-2004 til 14-04-2009

Løbetider: Spot, 1M-11M, 1Y, 1Y6M, 2Y, 2Y6M, 3Y-30Y

Valuta: EUR vs EURIBOR

ICAP flat, implicitte cap volatiliteter

Datointerval: 09-01-2009 til 16-04-2009

Løbetider: 1Y, 2Y, . . ., 10Y, 12Y, 15Y, 20Y, 25Y, 30Y

Strikes: ATM, 1, 1.5, 2, 2.25, 2.5, 3.0, 3.5

Valuta: EUR

Reference rente: EURIBOR

2En stor tak til Martin Richter herfor
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5.2.1 Rentestruktur

Det bemærkes, at der bevidst er udvalgt flere nulkuponrenter i de korte

løbetider end de lange, da rentestrukturen flader ud p̊a langt sigt, mens vi

gerne vil kunne ramme de korte løbetider s̊a præcis som muligt.
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Figur 5.1: Nulkupon- og forwardrentestruktur til venstre for d. 14. april 2009 og

til højre nulkuponrentestrukturen historisk.

Til venstre i figur 5.1 ses nulkupon- og forwardrenterne (bl̊a hhv. rød og

sort grafer) for d. 14 april 2009. Det bemærkes, at der helt i starten af data er

et ret usædvanligt knæk i nulkuponrenten. Ved nærmere inspektion af data

ses det at ske mellem den sjette og syvende måneds nulkuponrente. Dette

udseende er bestemt ikke i overenstemmelse med en ud fra teorien forventet

rentestruktur, men må være den rentestruktur som ICAP bedst mener fitter

data i markedet. I bilag A er vedlagt ICAPs officielle beskrivelse af, hvordan

de konstruerer deres rentekurver. Desværre er beskrivelsen ikke særlig kon-

kret men typisk laves en pengemarkedsrentekurve ved en kombination af tre

forskellige rente-typer afhængig af løbetiden, f.eks.

• Eonia (Euro OverNight Index Average) renter for meget korte renter

op til den første uge.
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• LIBOR renter herefter op til 1 år.

• Swap-renter for løbetider over et år.

Denne kombination af flere rentekilder tillægges s̊aledes skylden for det særli-

ge udseende. Det ses ogs̊a, at denne opførelsen resulterer i, at forward-kurven

i disse måneder bliver meget kaotisk. Forwardrenterne er vist b̊ade som 1-̊ars

forwardrenter (den sorte kurve), og som 1-måneds forwardrenter (den røde

kurve) som resultat af en lineær interpolering af diskonteringsfaktorerne, se

nedenfor.

Det blev overvejet at gøre noget ved knækket i nulkuponrenterne s̊asom

at glatte det ud ved at bruge de omkringliggende punkter. Bekymringen var,

at det kunne besværliggøre kalibreringen af modellerne med et s̊adan knæk.

P̊a den anden side blev det vurderet, at rammerne for nærværende projekt

ikke tillod s̊adanne finpudsninger.

Derimod blev der foretaget en lineær interpolering af diskonteringsfak-

torerne s̊aledes, at der blev dannet datapunkter for hver måned. Disse data

blev efterfølgende brugt til ogs̊a at skabe 1-måneds forwardrenter, som vist

til venstre i figur 5.1 . Dette viste sig praktisk bekvemt i det eksperimentelle

arbejdet med modellerne.

I figur 5.2.1 ses diskonteringsfaktorerne, som de er trukket ud af Data-

stream. De enkelte datapunkter er markeret med en bolle, og det er tydeligt

at se, at der er flere datapunkter i starten af kurven end i de lange løbetider.

5.2.2 Flat implicitte volatiliteter

I figur 5.3 ses en volatilitetsflade over de løbetiderne 1-10, 12, 15, 20, 25 og

30 og strikes ATM, 1, 1.5, 2, 2.25, 2.5, 3.0, 3.5.

Endelig ses i figur 5.4 de cap priser, som er ækvivalente til de i figur 5.3
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Figur 5.2: Diskonteringsfaktorer

viste implicitte volatiliteter. Priserne er beregnet med Black76 formlen, se

teori afsnittet for deltajer omkring disse beregniger. Det ses, at prisen vokser

med løbetiden og volatiliteten i overensstemmelse med teorien.
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Figur 5.3: Flat, implicitte cap volatiliteter fra d. 14 april 2009. Til venstre vises

data for strikes relativt til ATM og til højre vises absolutte værdier af strikes
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Kapitel 6

Resultater

6.1 Metode

For at kunne sammenligne resultaterne, blev der for alle modellerne taget

udgangspunkt i det samme datasæt; dels i forbindelse med kalibreringen men

ogs̊a med hensyn til evauleringen af modellerne.

Det fulde datasæt bestod af de i tabel 6.1 viste implicitte CAP volatili-

teter fra den 14. april 2009.

Som nævnt i afsnit 4.3 tog kalibreringen for Hull-White-modellen meget

lang tid, og datamængden til brug for kalibreringen blev derfor nødt til at

blive en delmængde af ovenst̊aende fulde datasæt. Der blev anvendt et kali-

breringssæt Dk og et andet datasæt De til at evaluere modellerne med. Data

i evalueringssættet er i høj grad valgt til at være out-of-sample, forst̊aet p̊a

den måde, at det er data, som ikke optr̊adte i de data, som modellen blev

kalibreret p̊a. Dette er med til at give et bud p̊a, hvor gode modellerne er

generelt. Evalueringssættet er ikke helt disjunkt fra kalibreringssættet - mo-

dellen skulle jo ogs̊a gerne kunne ramme rigtigt p̊a disse data. Der er s̊aledes

de 10-̊arige caps med strike p̊a ATM og +1% i begge datasæt. De to sæts
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T ATM strike ATM +100 +150 +200 +225 +250 +300 +350

1Y 1.39 42.25 44.80 42.10 42.40 42.90 43.60 45.00 46.40

2Y 1.75 40.44 47.00 41.80 39.40 38.70 38.20 38.00 38.20

3Y 2.31 33.48 46.50 39.70 35.60 33.90 32.30 30.10 29.10

4Y 2.61 29.20 45.90 38.70 33.90 31.80 29.90 26.90 25.00

5Y 2.84 26.07 44.70 37.60 32.60 30.40 28.40 25.10 22.80

6Y 3.04 23.66 43.20 36.40 31.40 29.20 27.20 23.90 21.40

7Y 3.20 21.88 41.80 35.30 30.40 28.30 26.30 23.00 20.40

8Y 3.33 20.54 40.50 34.30 29.60 27.50 25.50 22.30 19.80

9Y 3.44 19.54 39.60 33.50 28.90 26.80 25.00 21.80 19.30

10Y 3.53 18.75 38.80 32.90 28.30 26.30 24.50 21.40 18.90

12Y 3.70 17.59 37.80 32.00 27.60 25.70 23.90 20.90 18.40

15Y 3.88 16.51 37.10 31.40 27.10 25.20 23.40 20.40 18.00

20Y 3.98 15.80 36.20 30.60 26.30 24.50 22.80 19.90 17.60

25Y 3.91 16.10 35.70 30.00 25.80 24.00 22.40 19.60 17.50

30Y 3.83 16.37 35.30 29.50 25.30 23.60 22.00 19.40 17.40

Tabel 6.1: De anvendte implicitte volatiliteter. Alle tal i %
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konkrete indhold kan ses i tabel 6.2.

Kalibreringssæt Dk Evalueringssæt De

Løbetid 1Y, 2Y, 4Y, 10Y 3Y, 5Y, 6Y, 7Y, 8Y, 9Y, 10Y

Strikes ATM, +1%, +1.5%, +2.5% ATM, +1%, +2%, +2.25%, +3%, +3.5%

Tabel 6.2: Kalibrerings- og evalueringssæt

Da Hull-White-modellen giver priser p̊a caps, blev Blacks formel først an-

vendt p̊a de to datasæts volatiliteter, hvorefter hhv. kalibrering og evaluering

blev foretaget p̊a baggrund af disse priser.

6.2 Hvad er en god model?

Et af de problemer, der ønskes gjort rede for i nærværende fremstilling er,

hvor gode de behandlede modeller er til at prisfastsætte. I den forbindelse er

det værd at give et par bemærkninger om, hvilke andre kvaliteter en generel

god model bør besidde. Der findes ikke en entydig liste af egenskaber, men

de følgende er oplagte:

• Korrekt prisfastsættelse i forhold til markedet

• Stabile parametre

• Afdækningsegenskaber

Det første punkt giver næsten sig selv, idet denne rapport primært be-

skæftiger sig med prisfastsættelse. Det næste handler om, at jo mere stabile

modellens parametre er over tid, jo sjældnere behøves den genkalibreret og

ligeledes opfattes modellen mere robust overfor ændringer i markedet. Det er

ikke ønskværdigt at have en rigig god model den ene dag, som den næste dag

rammer helt ved siden af. I s̊a fald er det svært at have tillid til modellen.
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Det sidste punkt bliver ikke behandlet i denne opgave, men er yderst rele-

vant i praksis. Ved at bruge modellen til at beregne en delta-værdi1 kan man

ved at investere i en tilsvarende modsatrettet position i det underliggende

sikre sig mod ændringer i renten - s̊afremt modellen beregner en præcis nok

delta-værdi.

6.3 Hull-White-modellen

Hull-White-modellen forsøgtes kalibreret med tre forskellige grader af vola-

tilitet: Konstant volatilitet, stykvis konstant volatilitet og endelig stykvise

lineære volatiliteter. Det er almindelig anerkendt, at rentevolatiliteten ikke

er konstant over tid, hvorfor det første tiltag direkte strider mod den ge-

nerelle opfattelse af, hvordan renten udvikler sig. P̊a den anden side er der

ogs̊a mange fordele ved en fleksibel og simpel model, jvf. problemet med

over-fitting som beskrevet i 3.1.

Hull (se [2]) foresl̊ar at dele tidshorisonten op og for hver af disse delpe-

rioder betragte en konstant volatilitet. Endelig foresl̊as et tredje alternativ

fra forfatterens side og i stedet for at se p̊a trappe-funktioner, som Hull fore-

sl̊ar, s̊a at lade volatiliteten være en lineær funktion i hver af de betragtede

tidsintervaller. Argumentationen for denne sidste udvidelse g̊ar primært p̊a

en reduktion af antallet af parametre i modellen imod højere fleksibilitet.

Graden af mean reversion, a, kunne ogs̊a gøres tidsafhængig, men i nær-

værende fremstilling betragtes kun tilfælde med konstant mean reversion.

1Dette kan gøres p̊a mange måder, men en kendt måde er at give hele rentestrukturen

en parallelforskydning p̊a 1 basispoint og se p̊a ændringen i prisen p̊a cappen. Dette mål

kaldes ogs̊a DV01 i litteraturen.
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6.3.1 Konstant volatilitet

Fejlfunktionen E(·) anvendt i kalibreringen her er helt simpel og udtrykker

s̊aledes blot summen af kvadrerede fejl. Man kunne argumentere for, at fejl

p̊a visse instrumenter skulle vægtes højere end andre afhængig af situationen.

Hvis man f.eks. ikke er s̊a interesseret i de helt lange løbetider, kunne man

lade dette indg̊a i fejlfunktionen s̊aledes, at fejl p̊a meget lange caps ikke blev

vægtet lige s̊a tungt som de korte. Men her betragter vi problemet generelt

og lader alle kalibrerende instrumenter indg̊a med lige stor vægt.

For at sikre, at modellen var i stand til at fitte data indledtes med at

kalibrere modellen imod en enkelt cap, som tilfældigt blev valgt til 10 års

ATM cap’en, se tabel 6.1. Det viste sig, at modellen kunne kalibreres til at

ramme værdien meget præcist med en fejl p̊a under 10−5. Parametrene blev

kalibreret til at være (a, σ) = (0.1582, 0.233), alts̊a en konstant årlig volatili-

tet p̊a 23.3%. Dette tal skal holdes op imod den implicitte flade volatilitet p̊a

18.75% opgivet i tabel 6.1, som ikke er langt fra hinanden. Det interessante

spørgsmål herefter er naturligvis, hvor godt modellen generaliserer til andre

strikes og løbetider.

I figur 6.1 er vist evalueringssættets cap-priser og de priser som Hull-

White-modellen kalibreret til én cap kunne præstere. De bl̊a grafer er Black-

priserne og alts̊a dem, vi forsøger at ramme. De røde er resultatet fra Hull-

White-modellen. Hver linie svarer til en fast løbetid, mens strike er p̊a ko-

ordinatsystemets første-akse. Priserne stiger med løbetiden, s̊a de øverste

linier i grafen svarer til caps med længst løbetid. Specielt ses det, at den

cap, der er brugt til at kalibrere med, nemlig 10-̊ars cap’en ATM, rammes

meget præcist. Herefter kan det konstateres at Hull-White-modellen rigtigt

fanger højere priser for øget løbetid, mens den umiddelbart har svært ved

at producere andet end rette linier som funktion af striken. Summen af de
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Figur 6.1: Hull-White modellen kalibreret imod en enkelt cap.

kvadrerede fejl for de producerede cap-priser er i dette tilfælde E = 0.01892

som skal ses i forhold til resten af opgavens resultater.

Forsøget med at kalibrere til én cap viste, at Hull-White-modellen er i

stand til at ramme en caps pris, men den p̊a dette grundlag ikke generali-

serede tilfredsstillende. Den samme model forsøgtes nu kalibreret med det

ovenfor beskrevne kalibreringssæt Dk.

Resultatet af denne kalibrering blev parametersættet : (a, σ) = (0.1660, 0.3681),

hvor graden af mean reversion nærmest ikke har ændret sig, mens volatili-

teten er blevet over 50% højere. I figur 6.2 ses igen evalueringssættets priser

men nu sammenholdt med resultatet af det nye parametersæt. Resultatet er

skuffende. Visuelt er det næsten ikke til at skelne de to figurer fra hinan-

den. Kvantitativt er der heller ikke sket det store. Fejlen er i dette tilfælde

E = 0.01781 og alts̊a en anelse bedre. Dette skyldes formentlig, at kalibre-

ringen i højere grad har kunnet finde et kompromis mellem de kalibrerende
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Figur 6.2: Hull-White modellen kalibreret imod kalibreringssættet Dk og her eva-

lueret p̊a De

instrumenter. For strikes mellem ATM og +2% til +2.5% er prisen generelt

først for lav for lidt senere at blive for høj. Prisen kan derfor ses som et slags

bedste bud indenfor rammerne af en ret linie. For strikes højere end +2.5%

bliver prisen desværre sat alt for højt.

Konklusionen p̊a forsøget med at kalibrere en Hull-White model med kon-

stante parametre er alts̊a hermed, at Hull-White er i stand til at give voksende

cap-priser med voksende løbetider, og at den giver noget, der minder om en

gennemsnitspris p̊a tværs af strikes s̊alænge disse ikke kommer alt for langt

ind i pengene. Kvantitativt - og visuelt - er resultatet dog ikke imponerende.

I de resterende forsøg med Hull-White modellen vil der kun blive kalibre-

ret p̊a Dk og efterfølgende evalueret p̊a De, jvf. ovenfor.
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6.3.2 Volatilitet som trappefunktioner

N̊ar vi begynder at gøre volatiliteten til en funktion af tiden, vil vi ogs̊a gerne

kunne styre kalibreringen i en retning s̊a funktionerne bliver forholdsvist ”pæ-

ne”. I denne kontekst er en volatilitetsfunktion pæn, hvis den ikke springer

”for meget” mellem to p̊a hinanden følgende trappetrin og ligeledes krumnin-

gen af trinene heller ikke er ”for stor”. Krumningen involverer s̊aledes tre p̊a

hinanden følgende trappetrin. Værktøjet til at styre kalibreringen p̊a denne

måde er at indføre en straf i fejlfunktionen, som i dette tilfælde måske bed-

re kunne kaldes en objektfunktion, s̊afremt disse funktioner ikke opfører sig

som ønsket. Den anvendte objektfunktion i forsøg med k trappefunktioner er

givet ved:

Ê =
m∑

i=1

(M(θ, di)−vi)
2+

k∑

i=2

w1(σi−σi−1)
2+

k−1∑

i=2

w2(σi−1+σi+1−2σi)
2, (6.1)

hvor det første led er den sædvanlige sum af kvadrerede fejl, det andet led

er en straf for store spring og det sidste straffer trappefunktioner med stor

krumning. Samtidig er disse to led vægtet hhv. med w1 og w2, da bidraget til

fejlen fra disse funktionskorrigerende led nødigt skulle overdøve det egentlig

fejlled. Konkret blev brugt w1 = w2 = 0.005.

Det er vigtigt at bemærke, at Ê(·) her adskiller sig fra fejlfunktionen

E =
∑m

i=1(M(θ, di) − vi)
2 som angiver modellens evne til at prisfastsætte

caps rigtigt i forhold til markedet. E bliver nødt til at være konsistent p̊a

tværs af modeller for, at det kan give mening at sammenligne deres evner.

Hull-White modellen som den er præsenteret i kapitel 2 antager en kon-

stant volatilitet og dermed ogs̊a konstant ∆R som bestemmer gitterets rente-

layout. For at understøtte trappefunktioner skulle modellen derfor justeres

lidt s̊aledes, at ∆R blev afhængig af tiden, hvorved ogs̊a gitterets rentespænd

varierede fra tidsskridt til tidsskridt.
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Figur 6.3: Resultatet af tre trappefunktioner med 2, 3 og 7 trin.

I figur 6.3 ses tre trappefunktioner, som er resultatet af en kalibrering

mod datasættet Dk. Der blev udført eksperimenter med trappefunktioner

med k = 2, 3, 7 trin, hvor hvert trins tidsmæssige virkeperiode blev jævnt

fordelt over løbetiden, i.e. ∆tk = T/k. Dette afspejles ogs̊a af figuren.

Alle tre trappefunktioner udviser den samme tendens med voksende vola-

tilitet med løbetiden; dog synes det uintuitivt, at det næstsidste trin i den bl̊a

graf har s̊a lav en volatilitet. En mulig forklaring kan være, at optimerings-

algoritmen er blevet fanget i lokalt minimum. Trappefunktioner med færre

trin synes at udvise en gennemsnitbevægelse, omend det umiddelbart kan

virke modstridende, at den to-trinnede trappefunktion i s̊a fald i tidsrummet

efter år 5 har en højere volatilitet end begge de to andre trapper. Årsagen

hertil menes at skyldes den ikke-lineære tidsmæssige sammenhæng, som til-

bagediskonteringen af caplet-værdier bevirker. Værdier fra caplets med korte

løbetider vægter s̊aledes højere i den samlede værdisum end payoffs fra lange
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løbetider.

I tabel 6.3 er opremset de stykvise volatiliteter sammen med fejlen ved

at bruge disse imod kalibreringssættet Dk:

k = 2 k = 3 k = 7

E 0.00571 0.00977 0.00492

a 0 0.08 0.1366

σ1 0.089 (t ∈ [0; 5[) 0.0934 (t ∈ [0; 3.3[) 0.1293 (t ∈ [0; 1.43[)

σ2 0.387 (t ∈ [5; 10]) 0.259 (t ∈ [3.3; 6.7[) 0.039 (t ∈ [1.43; 2.86[)

σ3 0.194 (t ∈ [6.7.10]) 0.044 (t ∈ [2.86; 4.23[)

σ4 0.1735 (t ∈ [4.23; 5.71[)

σ5 0.2655 (t ∈ [5.71; 7.14[)

σ6 0.0421 (t ∈ [7.14; 8.57[)

σ7 0.1993 (t ∈ [8.57; 10])

Tabel 6.3: Kalibreringsresultat ved brug af trappefunktioner som volatilitetsfunk-

tioner

Ved første øjekast kan det vække undren, at trappefunktionen med tre

trin performer værre end den tilsvarende funktion med to trin, men de to

funktioner dækker ogs̊a forskellige tidsintervaller og en to-trins trappe er

s̊aledes ikke nødvendigvis et specialtilfælde af en tre-trins trappefunktion.

Ligeledes bemærkes det, at fejlværdien i tabellen baserer sig p̊a en sum med

kun 16 caps, hvorfor denne ikke er helt sammenlignelig med fejlen opgivet

p̊a evalueringssættet, som jo har 42 caps.

Det ses endvidere, at graden af mean reversion stiger med antallet af trin

i trappefunktionen. En mulig årsag til denne stigning kunne være for at kom-

pensere imod et for højt volatilitetsniveau givet ved et eller flere trappetrin.

Da modellen med 7 trin gav de bedste kalibreringsresultater, blev denne
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Figur 6.4: Hull-White med trappefunktioners evne til at ramme evalueringssættets

cap-priser

model valgt og evalueret p̊a De. Resultatet ses i figur 6.4. Der er stadig tale

om mere eller mindre lineær prisvariation som funktion af strike, men fejlen

i de høje strikes er nu ikke helt lige s̊a udbredt som under forsøget med

konstant volatilitet. Specielt ses det, at priserne p̊a de to korteste caps har

priser p̊a ca. 0.01 for de højeste strikes. Det er stadig et godt stykke fra Black-

prisen, men trods alt bedre end forsøget med konstant volatilitet. Fejlen p̊a

evalueringssættet blev 0.01693 som er lille smule lavere end det bedste hidtil

set, omend ikke en imponerende fremgang.

Det er svært at konkludere noget entydigt i forhold til antallet af trin i

modellen, idet en 2-trins trappe gav bedre resultater end en 3-trins trappe,

mens 7-trins trappen igen gav bedre resultater end trappefunktionen med

2-trin. Den bedste af de tre var dog 7-trins udgaven, og denne gav ogs̊a lidt

bedre resultater end forsøget ovenfor med konstant volatilitet.
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6.3.3 Stykvis lineær volatilitet

Intuitionen bag, at stykvise lineære funktioner skulle kunne modellere den

samme volatilitetsdynamik som trappefunktionerne vha færre parametre g̊ar

p̊a følgende argumentation: Antag at der i et givet tidsinterval er en tilnær-

met lineær sammenhæng mellem tiden og volatiliteten (her for fast strike).

For at dette skal modelleres godt med en trappefunktion skal der være man-

ge, tidsmæssigt kortvarige trin, som hver behøver en parameter for at angive

volatilitetsniveauet. I modsætning hertil, vil dette kunne modelleres med en

enkelt parameter svarende til den lineære hældning og én parameter til at

angive volatiliteten ved starten af tidsperioden. Hvis det yderligere forud-

sættes, at de stykvise lineære volatiliteter ønskes forbundet i hver tidsskridt,

behøves kun en enkelt parameter til at angive startniveauet. Herefter er start-

niveauet for den i + 1’te stykvise funktion givet ved slutniveauet for den i’te

volatilitetsfunktion.

Haves n lineære funktioner f̊as i alt n+2 parameter til estimation, nemlig

graden af mean reversion a, volatilitetsniveauet til tiden 0 givet ved σ0 og

dernæst de n hældninger givet ved σ̂1, σ̂2, . . . , σ̂n.

De samme ønsker om funktionernes udseende, i.e. ”små” ændringer i

krumning og hældning fra tidsinterval til tidsinterval, hvorfor objektfunk-

tionen er generelt er den samme som for trappefunktionerne, se ( 6.1). Dog

kompliceres minimeringsproblemet lidt idet vi nu ikke har et eksplicit ud-

tryk for volatiliteten til et givet tidspunkt. I hvert kald til objektfunktionen

løbes derfor alle de stykvise lineære funktioners slutværdier igennem for at

se om volatiliteten p̊a et tidspunkt n̊ar under nul. Hvis det viser sig at være

tilfældet giver objektfunktionen en meget stor fejl. P̊a den måde vil minime-

ringsalgoritmen søge væk fra s̊adanne problematiske parametre.

Der blev lavet forsøg med n=2, 5, 8 stykvise lineære funktioner. Disse
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stykvise lineære funktioner ses i figur 6.5.
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Figur 6.5: Stykvise lineære volatiliteter

De tre forsøg er nogenlunde enige om volatilitetens udvikling. Der er en

tendens til, at jo højere antallet af lineære funktioner er, jo højere volatilitet.

Dette synes umiddelbart mystisk. Ogs̊a graden af volatilitet p̊a ca 50% for

de lange løbetider synes høj i forhold til markedsdataene givet ved De og Dk.

I tabel 6.4 er kalibreringsresultatet ligeledes vist numerisk. Det ses, at

kalibreringsfejlen er mindst ved det største antal lineære funktioner, omend

fejl-forskellen ikke er prangende. Samtidig klarer denne variant af modellen

sig værre end trappe-udgaven, jvf tabel 6.3.

Hull-White-modellen med parametrene svarende til n = 8 blev herefter

evalueret imod De, hvoraf resultatet er vist i figur 6.6

Resultatet af at anvende stykvist lineære volatilitetsfunktioner viste sig

ikke at være en succes. I hvert fald ikke, n̊ar succeskriteriet er, at modellen

skal give konsistente priser tæt p̊a markedspriserne p̊a tværs af løbetider og

strikes. Havde succeskriteriet været, at der prisen skulle rammes for strikes,

60



n = 2 n = 5 n = 8

E 0.00744 0.00735 0.00692

a 0.287 0.08 0.254

σ0 0.0138 (t = 0) 0.0179 (t = 0) 0.0248 (t = 0)

σ̂1 0.0281 (t ∈]0; 5[) 0.0315 (t ∈]0; 2[) 0.0283 (t ∈]0; 1.25[)

σ̂2 0.0553 (t ∈ [5; 10]) 0.0353 (t ∈ [2; 4[) 0.0311 (t ∈ [1.25; 2.50[)

σ̂3 0.0464 (t ∈ [4; 6[) 0.0456 (t ∈ [2.5; 3.75[)

σ̂4 0.0559 (t ∈ [6; 8[) 0.0598 (t ∈ [3.75; 5.0[)

σ̂5 0.0562 (t ∈ [8; 10]) 0.0615 (t ∈ [5.0; 6.25[)

σ̂6 0.0650 (t ∈ [6.25; 7.5[)

σ̂7 0.0620 (t ∈ [7.5; 8.75[)

σ̂8 0.0575 (t ∈ [8.75; 10])

Tabel 6.4: Kalibreringsresultat ved brug af lineære stykvise volatilitetsfunktioner.
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Figur 6.6: Hull-White med stykvise lineære volatilitetsfunktions evne til at ramme

evalueringssættets cap-priser

der er 1% over ATM, s̊a virker denne variant overraskende godt. For alle

løbetider undtagen den 1-̊arige, rammes prisen stort set perfekt. Dette er

dog p̊a bekostning af den samlede performance, som er givet ved en fejl p̊a

E = 0.01794

Iblandt betragtningerne ovenfor omkring, hvad der gør en model bedre

end en anden nævnes stabiliteten af parametre. Det var hensigten at kalibre-

ringer over tid med Hull-White-modellen men da en enkelt kalibrering som

nævnt tog op imod 5 timer, var det ikke praktisk muligt at gennemføre denne

del.

Resultaterne af de tre varianter af Hull-White-modellen sammenfattes

sammen med SABR-modellen i slutningen af dette kapitel.
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Figur 6.7: Flat, implicit volatilitetsflade som funktion af absolut strikerente

6.4 SABR-modellen

6.4.1 Caplet-stripping

Som nævnt i kapitel 3, bliver vi nødt til at strippe de enkelte caplets implicitte

volatiliteter, før vi kan foretage en fornuftig kalibrering af SABR-modellen.

Det fremg̊ar af fremgangsmåden beskrevet i afsnit 3.2, at strike-renten skal

være den samme for de caps, der indg̊ar i stripping-proceduren. De data, som

oplyses af brokers, er altid relative til ATM-strikerente og idet denne ikke er

konstant med løbetiden2, vil man sjældent have implicitte volatiliteter for

faste strikes tilr̊adighed.

I figur 6.7 ses et eksempel p̊a, hvorledes ATM strike-kursen ændrer sig med

stigende løbetid. Det ses, at ATM-renten stiger jævnt op til omkring løbetider

2Dette ville måske kunne observeres tilnærmelsesvis, hvis markedet udviste en flad

rentestruktur
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Figur 6.8: Implicitte spot-volatiliteter som resultat af caplet-stripping

p̊a 20 år for derefter at falde lidt igen. Dette svarer til den rentestruktur, der

kan observeres p̊a pengemarkedet, se evt. afsnit 5.2.

Konkret opst̊ar problemet allerede ved stripping af cap nummer 2. Vi

ser, at ATM strike for 1Y er p̊a 1.39% og ATM strike for 2Y er p̊a 1.75%.

Hvis vi skal strippe 2Y cappen kræver det, at vi for 1Y cappen ogs̊a har

implicitte volatiliteter for en strike p̊a 1.75%. Det er dog ikke tilfældet, og

det blev nødvendigt at foretage en tilnærmelse. Valget af approksimation er

dog ikke triviel, idet at volatiliteten langt fra er monotont voksende eller

faldende med strikerenten. Ved en lineær interpolation er der derfor en teo-

retisk risiko for, at man kommer til at ramme en del ved siden af, hvis den

interpolerede funktion i virkeligheden har vende-tangent i det interpolerede

interval. Ved inspektion af volatilitetsfladen blev det dog vurderet, at fejlen,

der potentielt ville blive beg̊aet er af mindre betydning set i lyset af de øvrige

usikkerhedsfaktorer, der er forbundet med modellen og data.
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Som nævnt falder ATM-strike-renten igen i løbetiderne over 20 år. Det

betyder, at der for disse caps ikke haves to strike-punkter at lave interpolation

imellem. Det samme gør sig i gældende i de korte løbetider, men for de

strikes, der er mest i pengene. Løsning her blev at anvende en meget simpel

ekstrapolation i form af en linær forlængelse af de to nærmeste punkters

hældning. Grundet volatilitetsfladen i disse punkter, er der en risiko for,

at en s̊adan ekstrapolation kan give negativ værdier for volatiliteten. Hvis

ekstrapolationen s̊aledes medførte et negativt resultat, blev dette resultat

kasseret og i stedet blev anvendt den sidst observerede strikerente divideret

med 2. For datasættet af 14. april 2009 var dog ingen af de ekstrapolerede

volatiliteter negative.

I figur 6.8 ses resultatet af at strippe caplets og derved f̊a værdier for

spot-volatiliteten. Det bemærkes, at inddelingen p̊a tidsaksen er langt mere

fin nu, svarende til spotvolatiliteter for hvert reset-tidspunkt, i.e. hvert halve

år. Det fornemmes, at de to flader har omtrent den samme form, men hvis

de vises i samme plot, som det er gjort i figur 6.9, ses at spot volatiliteterne

er mere ekstreme end de tilsvarende flat volatilities. Dette passer ogs̊a fint

overens med tankegangen om ”gennemsnitlige” volatiliteter, som tidligere

beskrevet.

Mens det oprindelige datasæt med flat volatiliteter bestod af 120 (8 strikes

á 15 løbetider) datapunkter, bet̊ar det fremkomne datasæt efter stripping af

472 datapunkter (8 strikes á 30 · 2-1 reset-tider).

6.4.2 Evaluering

Vi er nu parate til at kalibrere SABR-modellen imod kalibreringssættet Dk og

efterfølgende evaluere det imodDe for at kunne sammenligne SABR-modellen

med Hull-White-modellerne.
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Figur 6.9: Implicitte flat- og spot-volatiliteter vist sammen. Der kan skelnes mellem

de to flader, idet den tidsmæssige inddeling er finest for spot-volatiliteterne. Gene-

relt ses, at spot-fladen ligger under flat-fladen med undtagelse af punkter omkring

ATM +1%, hvor det er omvendte er tilfældet.
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Hvor det for Hull-White’s tilfælde handlede om at minimere fejlen p̊a

priser, ønsker vi i SABR-modellen at minimere fejlen mellem de strippede

volatiliteter. Nu skriver vi s̊aledes fejlfunktionen som:

E =
∑ (

σSABR(Rk,t, Ft)− σ<k,t>
strip

)2

, (6.2)

hvor σSABR(Rk,t, Ft) er SABR-modellens beregnede spot-volatilitet for den

k’te strike i datasættet og t repræsenterer alle reset-tiderne i datasættet.

σ<k,t>
strip angiver endvidere den strippede spot-volatilitet svarende k og t. Idet β

blev sat til 0.5, gav resultatet af denne kalibrering parametersættet (α, ρ, ν) =

(0.0492, 1, 0.81) (se nedenfor for en diskussion af parameterværdien ρ = 1).

Ved at evaluere mod det sædvanlige evalueringssæt De, fremkom graferne i

figur 6.10.
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Figur 6.10: Priser konstrueret af SABR med β = 0.5 og kalibrerede parametre

(α, ρ, ν) = (0.0492, 1, 0.81) og fejl p̊a E = 0.01851

Det ses her, at SABR-modellen er i stand til at frembringe en ikke-lineær

sammenhæng mellem strike og volatilitet. Desværre synes SABR-modellen at
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have en tendens til at være konveks, hvorimod den søgte form starter konkav.

Fejlen p̊a E = 0.01851 er det værste set endnu og det er nedsl̊aende idet

SABR-modellen jo i modsætning til Hull-White-modellen tilbyder et udtryk

for volatiliteten som funktion af striken. Det var derfor forventet, at priserne

i højere grad ville følge de observerede. Vi vender tilbage til SABR-modellens

evner nedenfor.

6.4.3 Parameterstabilitet

Hvor det for Hull-White-modellen tog timer at kalibrere, overst̊as dette for

SABR-modellen i løbet af f̊a sekunder. Det er derfor muligt at undersøge,

hvor stabile parameterne er over tid. Som nævnt i kapitel 5 haves et datasæt

med implicitte cap volatiliteter tilbage til d. 9 januar 2009, hvilket i alt giver

70 handelsdage.

For fire forskellige værdier af β blev det optimale sæt af parametrene

(α, ν, ρ) s̊aledes fundet for disse 70 historiske datasæt, hver best̊aende af en

rentekurve og flade implicitte volatiliteter. I denne øvelse bruges det fulde

datasæt, dvs alle 120 caps, som efter stripping giver de 472 datapunkter.

Resultatet af de optimale parameterværdier er vist i figur 6.11 og den

tilhørende fejl er vist i figur 6.12.

For en fast værdi af β ses, at α holder sig forholdsvis stabil. ν ligger ogs̊a

relativt konsistent omkring 0.1 med undtagelse af perioden mellem handels-

dagene fra 26-42, hvor niveauet forhøjes til omkring 0.4. Det er ikke nærmere

undersøgt, hvad der skete i markedet i disse dage. Endelig konstateres det,

at korrelationskoefficienten mellem de to forwardprocessen og volatilitets-

processen er alt andet end stabil. Den springer mellem -1 og ca -0.1 og i de

omtalte handelsdage fra 26-42, skiftes fortegnet til +1. Dels er det uheldigt, at

parameteren er s̊a kaotisk, men derudover betyder en numerisk korrelations-
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SABR parameterstabilitet. β = 0.50
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SABR parameterstabilitet. β = 0.75
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Figur 6.11: Parameterstabilitet ved kalibrering over de sidste 70 handelsdage.ρ =

rød, α=bl̊a, ν=sort

koefficient p̊a |ρ| = 1, at der ikke længere er tale om en to-faktor-model, idet

den ene af de stokastiske processer derved fuldstændigt kan beskrives ved den

anden. I denne opgaves kontekst, knuser det modellens eksistensgrundlag. I

det følgende analyseres denne opførsel.

Som det ses i figur 6.12 eksploderer fejlen i handelsdagene 26-42, hvor

ρ = 1. Udenfor dette datointerval ligger fejlen p̊a gennemsnitlig ca 4. For

472 datapunkter, betyder det en gennemsnitlig kvadreret fejl p̊a 0.0085, og

dermed ca
√

0.0085 ≈ 9.2% volatilitetsfejl pr datapunkt.

Konklusionen p̊a disse opdagelser, dels parameteren ρ og dels de store ka-
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Figur 6.12: Historisk fejl med β = (0.25, 0.50, 0.75, 1.0) = (sort, rød, bl̊a, grøn).

Grafen til venstre har logaritmisk 2. akse pga de meget store fejl i handelsdagene

fra 26-42. Grafen til højre viser fejlen uden disse handelsdage.

libreringsfejl, må være, at noget er galt. Implementeringen af SABR-modellen

blev grundigt gennemg̊aet og det er forfatterens opfattelse, at dette arbejde

er gjort ifølge de i litteraturen fundne anvisninger, e.g. [8], [9] og [10].

Ved sammenligning af volatilitetsdata brugt i nærværende rapport må det

konstateres, at volatiliteten som funktion af strike ikke ligner de grafer, der

normalt ses i litteraturen om SABR. Generelt ses her en konveks form, hvor

volatiliteten er aftagende med voksende strike indtil omkring ATM, hvorefter

volatiliteten igen vokser. Der kan være lidt forskellige afarter af dette udseen-

de, men det er ikke lykkedes forfatteren at finde eksempler p̊a SABR anvendt

p̊a en implicit volatilitetsstruktur som den her betragtede, hvor volatiliteten

først vokser og dernæst aftager efter 1% over ATM-niveauet.

For at teste gyldigheden af den implementerede SABR-model blev en i lit-

teraturen typisk anvendt implicit volatilitetsstruktur konstrueret og forsøgt

kalibreret med modellen. Resultatet af denne øvelse ses i 6.13. Den bl̊a graf

viser hypotetiske data inspireret fra figurerne i [9] og den røde viser SABRs
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Figur 6.13: Et typisk udseende volatilitetssmil

evne til at ramme denne struktur. Her findes et parametersæt p̊a ρ = 0.542,

ν = 0.2938, α = 0.0526 og fejlen er 9.76 · 10−4 som naturligvis skal ses i

forhold til, at der i dette tilfælde kun er 14 datapunkter, men i gennemsnit

betyder det en fejl p̊a ca. 0.8% pr. datapunkt. B̊ade parametreværdier og

fejlniveau virker fornuftigt. P̊a baggrund af de her fremførte argumenter, er

det s̊aledes forfatterens vurdering, at årsagen til de observerede kaotiske pa-

rametre og generelt utilfredsstillende fitting-evne er, at det symbolske udtryk

for σSABR(F,RK) ikke er i stand til at ramme en konkav volatilitetsstruktur.

Dette fremføres uden bevis eller dybdeg̊aende matematisk analyse af den f-

lerdimensionale funktion givet ved σSABR, men eksperimenter foretaget med

varierende værdier af ρ, α og ν underbygger denne p̊astand. I appendiks B

er medtaget volatilitetsflader genereret af SABR ved s̊adanne parameter-

variationer.
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6.5 Sammenfatning

Der er i dette kapitel set p̊a tre varianter af volatilitetsmodellering i Hull-

White-modellen og til sidst er SABR-modellens egenskaber studeret. Resul-

taterne er fremført skematisk i tabel 6.5

HW konstant HW trappe HW lineær SABR

Fejl p̊a De 0.01782 0.01693 0.01794 0.01851

Tabel 6.5: Prisfastsættelsesfejl for de fire modeller

Af tabellen fremg̊ar det, at ingen af de fire modeller skiller sig markant ud

fra de andre, og n̊ar graferne over deres evner til at ramme prisene i De tages

med i overvejelserne, er det svært at k̊are en ubetinget vinder. Ud fra tallene

tabellen, klarer trappe-versionen af Hull-White sig bedst. Men med graferne

over de genererede cap-priser i hu, fristes man til at tro, at den konstante

udgave af Hull-White for et andet datasæt kunne være ”heldig”at give bedre

resultater. Ses p̊a det absolutte fejl-mål, s̊a var den mindste fejl 0.01693 for

42 caps. Det svarer til en gennemsnitlig kvadreret fejl p̊a ca. 4.03 · 10−4, som

igen kan ses som en gennemsnitlig, ikke-kvadreret, fejl p̊a ca. 0.0201. Dette

tal kan s̊a holdes op imod den gennemsnitlige cap-pris blandt de 42, som

beløber sig til ca. 0.0228. I gennemsnit beg̊as alts̊a dermed en fejl p̊a ca 88%,

hvilket næppe kan anses som tilfredsstillende.

Mht SABR-modellen s̊a gik der enten noget galt i implementeringen af

denne, eller ogs̊a har den svært ved at h̊andtere markedets nuværende vola-

tilitetsstruktur.

Udover de kvantitative fejlmål præsenteret i tabellen ovenfor, s̊a har stu-

dierne af disse modeller ogs̊a resulteret i en række fordele og ulemper.
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Fordele Hull-White

• Hull-White-modellen garanterer, at rentestrukturen i markedet bliver

repræsenteret til den præcision data er til r̊adighed.

• Simpel, en-faktor model. Hull-White-modellen findes dog ogs̊a som to-

faktor-model.

• Trinomialgitteret gør det muligt at prisfastsætte eksotiske derivater

f.eks. Bermuda optioner, som er stiafhængige

• Hull-White-modellen giver ogs̊a mulighed for ikke-ækvidistante tids-

skridt i gitteret, hvilket medfører fleksibilitet i forhold til fysisk hukom-

melsesforbrug ved implementering i en computermodel.

Ulemper Hull-White

• Kalibreringen kan være langsom afhængig af programmeringsværktøj

til r̊adighed.

• Selve implementeringen af Hull-White-gitteret er ikke triviel og besvær-

lig at lave i f.eks. excel.

• Ved brug af lokale volatilitetsfunktioner givet ved tidsintervaller, be-

grænses modellen til disse tidsinterval og kan ikke uden videre bruges

p̊a længere løbetider

• Kan ikke modellere cap-priser p̊a tværs af strike-kurser, hvis disse ikke

er lineære med strike-kursen.

• Omend ikke p̊avist i nærværende opgave, er det almindelig kendt, at

formen af θ(t), jvf. kapitel 2 medvirker til ustabile hedges.
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Fordele SABR

• Hurtig at kalibrere

• Særdeles nem at implementere

• Modellen inddrager strike-værdien i modelleringen af volatiliteten, hvil-

ket muliggør fitning af konveks udseende volatilitetssmil, jvf. figur 6.13

Ulemper SABR

• Er en volatilitets-model og kan dermed ikke direkte bruges til at pris-

fastsætte stiafhængige derivater

• Har umiddelbart problemer med konkave volatilitets-strukturer

6.6 Videre studier

Der er i denne fremstillinge præsenteret en-faktor-modeller, som Vasicek-,

CIR- og Hull-White-modellerne. En enkelt to-faktor-model i form af SABR-

modellen er ogs̊a blevet gennemg̊aet. Det naturlige næste skridt fra denne

opgave ville være at undersøge den mere omfattende LIBOR Market Model,

som modellerer volatiliteten af forwardrenter og korrelationer mellem disse.

Modellen findes b̊ade i en- og fler-faktor udgaver og implementeres via Monte

Carlo simulering.
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Kapitel 7

Konklusion

Prisfastsættelse af rente-caps er blevet behandlet i nærværende hovedopga-

ve. Form̊alet med opgaven var at gøre rede for, hvordan teoretiske modeller

kunne implementeres, hvor gode de udvalgte modeller var til at prisfastsætte

rentecaps og deres indbyrdes fordele og ulemper.

Der er udført en implementering af ligevægtsmodellerne Vasicek og CIR

uden at disse dog er blevet brugt til at prisfastsætte rentecaps, men en beskri-

velse af, hvordan dette kunne gøres er givet. Derudover er SABR-modellen

og forskellige varianter af Hull-White-modellen blevet implementerede. De-

taljerne for disses implementeringer er givet i rapporten, og kan ses i de

medfølgende .m-filer.

Det viste sig at være mere omstændeligt at implementere disse modeller

endsige at kalibrere dem end forventet og de optog s̊aledes en væsentlig del

af arbejdet med hovedopgaven.

Til sidst i kapitel 6 blev de forskellige modellers fordele og ulemper op-

remset, herunder blev det fremhævet, hvorn̊ar modellerne var særligt gode

og d̊arlige.

Det er svært at give en relativ vurdering af de betragtede modellers evne
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til at prisfastsætte rente-caps. I forhold til de kvantitative resultater kan det

konkluderes, at en Hull-White-model med stykvise konstant volatilitet gav de

bedste resultater, og p̊a den måde kan der udpeges en relativ vinder blandt

de afprøvede modeller. Men resultatet var ikke overbevisende bedre end de

øvrige modeller og dermed bliver den relative vinder tvivlsom. Samtidig skal

fejlniveauet ogs̊a tages med i betragtning og her kunne den bedste af model-

lerne præstere en fejl svarende til 88% af den gennemsnitlige cap-pris, som

ikke kan betragtes som et acceptabelt resultat af en prisfastsættelses-model.

For Hull-White modellernes tilfælde syntes det primære problem at være vo-

latilitetssmilet, som ikke kunne rammes. I litteraturen beskrives en løsning

p̊a dette at have forskellige modeller afhængig af strike-kursen.

Det var h̊abet, at introduktionen af SABR-modellen kunne have vist sig

at være i stand til at ramme volatilitetssmilet s̊a man kun behøvede én mo-

del. Ud over det praktiske i kun at have én model, er det ogs̊a problematisk

i hedging-øjemed at have forskellige modeller p̊a tværs af strikes, idet disse

typisk vil give forskellige bud p̊a ”the greeks” og i sidste ende føre til ustabile

hedges. Det var intentionen, at nærværende analyse ogs̊a skulle have om-

fattet modellernes afdækningsegenskaber og netop elaboreret over problemet

skitseret her, men tiden tillod det desværre ikke.
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Bilag A

ICAP nulkuponkurve

Den officielle side fra ICAP findes p̊a følgende side.
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Bilag B

Volatilitetsflader fra SABR

I dette appendix vises tre volatilitetsflader genereret med variende værdier af

hhv. volvol-parameteren ν, den initielle volatilitet α og endelig korrelations-

koefficienten mellem den stokastiske forward-proces og volatilitetsprocessen.

Figurerne var genererede med ATM forward strike p̊a 4% og variende

options-strikes mellem 1% og 9%. Løbetiden blev sat til 10 år, β = 0.5. Alle

volflader synes at have en konveks form.
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Bilag C

MATLAB programmer

I det følgende gives en oversigt over de programkoder, der er udviklet og

anvendt i forbindelse med hovedopgaven.

Vasicek, CIR, simulering

cirA.m

cirB.m

cirR.m

cir_dr.m

vasicek.m

vasicekA.m

vasicekB.m

vasicekError.m

vasicekP.m

vasicekR.m

vasicek_dr.m

simulateVasicekVSCIR.m

convertImplVolToCapPrice.m

82



Black76

black76Cap.m

black76Caplet.m

black76CapPriceMatrix.m

black76CapSpotVols.m

BlackError.m

implBlackVol.m

valueCaplet.m

Hull-White trinomialtræ

adjustTree.m

adjustTreePieceLin.m

adjustTreeStepVol.m

buildtree.m

buildtreePieceLinVol.m

buildtreeStepVol.m

drawTree.m

extractSigma.m

extractSigmaPL.m

mapJ.m

pdNormal.m

pmDown.m

pmNormal.m

pmUp.m

puDown.m

puNormal.m
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puUp.m

invMapJ.m

Hull-White kalibrering

HWcalibrateConstantVol.m

HWcalibrateConstantVolEval.m

HWcalibratePL.m

HWcalibrateStep.m

HWcalibrateStepMedium.m

HWCapPrice.m

HWCapPriceStepVol.m

HWCapPriceSum.m

HWValueCap.m

SABR

calibrateSABR.m

calibrateSABROverTime.m

evaluateSABR.m

SABRError.m

SABRErrorNEW.m

SABRErrorSurface.m

SABRVol.m

interpolateStrike.m

strip.m
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Rentestruktur

interpolateBondPrices.m

interpolatedForwards.m

forwardsFromDiscountFactors.m

annualForwardsFromDF.m

annualForwardsFromDiscountFactors.m

calcForward.m

forwards.m

makeMatrix.m
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ICAP Zero Coupon Curves 

Curve Construction/Methodology 
*Current as at May 2008 
 
 
Currency Description Years Curve Methodology

Cash Futures Swaps

AUD AUD Zero Curve 30 linear interpolation < 12M 2Y <
CAD CAD Zero Curve 30 linear interpolation < 12M 2Y <
CHF CHF Zero Curve 30 linear interpolation < 12M 2Y <
CZK CZK Zero Curve 20 linear interpolation < 12M 2Y <
DKR DKR Zero Curve 30 linear interpolation < 12M 2Y <
EUR EUR Zero Curve 50 linear forwards < 3M 3m to 11m 1Y <
GBP GBP Zero Curve 60 linear interpolation < 3M 3m to 21m 2Y <
HUF HUF Zero Curve 20 linear interpolation < 12M 2Y <
ILS ILS Zero Curve 10 linear interpolation < 11M 2Y <
JPY JPY Zero Curve 30 linear interpolation < 11M 1Y <
NOK NOK Zero Curve 20 linear interpolation < 11M 1Y <
NZD NZD Zero Curve 15 linear interpolation < 12M 2Y <
PLN PLN Zero Curve 20 linear interpolation < 11M 1Y <
RUB RUB Zero Curve 10 linear interpolation < 9M 1Y <
SEK SEK Zero Curve 30 linear interpolation < 3M 3m to 11m 1Y <
SKK SKK Zero Curve 20 linear interpolation < 12M 2Y <
TRY TRY Zero Curve 10 linear interpolation < 9M 1Y <
USD USD Zero Curve 50 linear interpolation < 3M 3m to 21m 2Y <
ZAR ZAR Zero Curve 30 linear interpolation < 9M 1Y <
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