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1. Problemformulering 

1.1 Indledning 

Brugen af finansielle instrumenter er vokset i det 21 århundrede. Derivater og forskellige former for 

risikostyringsinstrumenter er blevet en større del af finansiel behandling. Optioner er også et 

instrument som er mere anvendt end tidligere, dog ikke så meget i Danmark som i vores nabolande. 

Samtidig er optionsaflønningsprogrammer blevet mere hyppige, i hvert fald frem til starten af den 

finansielle krise.   

 

Derfor er værdiansættelsen af optioner et område der har fået større opmærksomhed de seneste 

årtier. Til værdiansættelse af europæiske optioner har man i dag indarbejdet en klar metode, nemlig 

Black & Scholes formel, som Scholes, Merton og den afdøde Black vandt nobelprisen i økonomi 

for, i 1997. I forbindelse med værdiansættelse af amerikanske og bermuda optioner eksisterer der os 

bekendt ikke en lukket formel til denne udregning. Der eksisterer dog en række metoder til at 

værdiansætte amerikanske optioner, herunder finite difference (endelig differens) samt 

aktiebinomialmodellen. En vanilla bermuda option kan sådan set også værdiansættes indenfor disse 

rammer. Endnu en metode, er Least Squares Monte Carlo metoden, som denne opgave vil fokusere 

på. 

 

Det spændende ved Least Squares Monte Carlo metoden er, at den udover at kunne håndtere 

derivater med mulighed for førtidig indfrielse, også kan håndtere stiafhængige instrumenter. 

Stiafhængige instrumenter dækker over eksempelvis asiatiske optioner eller konverterbare 

obligationer, og hvis disse også inkluderer et element af førtidsindfrielse er de altså ekstra 

vanskelige at værdiansætte. Generelt er metoden meget fleksibel, og der er mulighed for at 

værdiansætte en lang række derivater.  

 

 Vi ønsker at give en forståelse af denne metode og teste et udsnit af metodens muligheder samt 

dens præcision.      
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1.2 Problemformulering 

 

Udvikle en Least Squares Monte Carlo model der kan håndtere stiafhængighed samt vurdere 

metodens og modellens præcision, og herefter værdiansætte en asiatisk bermuda option. 

 

I denne proces gennemgår vi følgende punkter.  

 

- En redegørelse af den relevante grundlæggende teori vedrørende stokastiske processer og 

derivater.  

 

- En redegørelse tre metoder hvorpå man kan værdiansætte en option: Black & Scholes formel, 

aktiebinomialmodellen og Least Squares Monte Carlo metoden.  

 

- Analysere og diskutere præcisionen af Least Squares Monte Carlo i forhold til de øvrige metoder, 

herunder at klarlægge fordele og ulemper ved Least Squares Monte Carlo metoden.     

 

- Værdiansættelse af en asiatisk bermuda option ved hjælp af den, til formålet, udarbejdede Least 

Squares Monte Carlo model. 

 

1.3 Metode 

For at definere den underliggende stokastiske aktieproces der vil blive brugt i den senere 

værdiansættelse, redegøres der først for den generelle teori vedrørende stokastiske aktieprocesser 

samt princippet om risikoneutral prisfastsættelse. Yderligere redegøres der for de 

værdiansættelsesmetoder der vil blive brugt som sammenligningsgrundlag. Alt dette vil især blive 

gjort forståeligt gennem praktiske eksempler.  

 

En nærmere beskrivelse af Least Squares Monte Carlo simulation (LSM) vil tage udgangspunkt i 

den fundamentale teori og ende ud i opbygning af en VBA model som kan værdiansætte bermuda 

optioner.  
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En test af både programmeringskoden samt selve LSM metoden vil blive foretaget ved empirisk at 

observere modellens output i forhold til de tidligere nævnte værdiansættelsesmodeller. Herunder 

både konvergens af værdier, samt modellens følsomhed over for diverse parametre. 

 

LSM metoden vil derefter blive brugt til at værdiansætte en asiatisk bermuda option, og den 

konkrete værdiansættelse vil blive analyseret. 

 

1.4 Afgrænsning 

Opgaven har valgt at fokusere på LSM metoden og for at simplificere processen, bliver der 

fokuseret på aktier som det underliggende aktiv. I praksis er det nok ikke det underliggende aktiv 

der bliver handlet flest bermuda optioner på, men det kan fint være med til at illustrere metoden 

uden at komplicere eksemplerne mere end højst nødvendigt.  

 

I opgaven er der antaget perfekte markeder, det vil dog aldrig holde stik i virkeligheden, men det er 

nødvendigt for at kunne drage nogle fornuftige konklusioner om opgavens modeller. Endvidere 

anteages det at der ingen skat og transaktionsomkostninger er, samt at alle aktører kan låne og 

udlåne til den risikofrie rente.  

 

Det er vores opfattelse jvf. de analytikere vi har snakket med, at de nuværende markeder bestemt 

ikke følger de simple teoretiske modeller, da effekter såsom manglende likviditet, aktiebobler, 

sentiment-trading og irrationelle investorer spiller en langt større rolle en tilfældet var før den 

finansielle krise. Opgaven vil derfor i høj grad holde sig indenfor en teoretisk ramme, da vores 

antagelser samt modeller højst sandsynligt ikke vil svare til virkeligheden som den ser ud nu. 

 

1.5 Kildekritik 

Som kilde til opbygningen af Least Squres Monte Carlo modellen er Longstaff & Schwartz artiklen 

udelukkende blevet benyttet, man kunne have ønskes sig flere kilder for at sikre troværdigheden. 

Endvidere har det været utrolig svært at finde dybdegående litteratur om værdiansættelse af 

bermuda optioner samt markedsdata.   
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2. Optionsbegrebet 

 

Da denne opgave grundlæggende handler om værdiansættelse af forskellige typer af optioner, vil 

der her blive redegjort for hvad der helt overordnet set, karakterisere en option. Yderligere vil der 

også blive introduceret begreber som vil blive benyttet flittigt igennem opgavens afsnit. 

 

En option er en ret til at købe eller sælge et aktiv eller passiv til en på forhånd aftalt pris, i en 

bestemt tidsperiode. Ved en option har man altså en ret men ikke en pligt, til at handle. En helt 

normal option, en plain vanilla, vil altid være en aftale mellem en investor og en udsteder. 

Investoren betaler up-front en præmie til udstederen for at købe optionen. Når denne præmie er 

betalt opnår investoren en ret, men ikke pligt til, at handle en given mængde af et givet aktiv til en 

forud aftalt pris også kaldet strikekurs eller exercisekurs. Hvis optionen kun kan udnyttes ved udløb, 

kaldes det for en europæisk option. Alternativt kan optionen give investor retten til at udnytte 

optionen under hele dens løbetid. Det kaldes for en amerikansk option.   

 

En mellemting mellem disse to typer, bermuda optioner, som kan udnyttes på udvalgte tidspunkter. 

Eksempelvis den første dag i hvert kvartal. Konverteringsoptionen i et konverterbart obligationslån, 

opfører sig som en bermuda option, selvom det reelt er en amerikansk option. Grunden til at det 

kaldes en bermuda option skyldes simpelthen at bermuda området ligger midt i mellem USA og 

Europa. 

 

Der findes to typer af optionsrettigheder. En køberet (call option) giver erhververen en ret til at 

erhverve et aktiv eller et passiv til en på forhånd aftalt pris eller inden et bestemt tidspunkt. 

Udstederen er forpligtet til at sælge, hvis køberetten udnyttes. Grafen nedenfor illustrer hvordan en 

købt og en solgt call option bevæger sig. Disse to optioner er hinandens fuldstændige modsætninger 

og at prisen starter på henholdsvis 1,5 og -1,5 betyder simpelthen at optionen har kostet noget at 

erhverve. Det giver dermed et negativt udgangspunkt for investoren, der først begynder at tjene 

penge, når kurven krydser x-aksen.  
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En salgsret (put option) giver erhververen en ret til at sælge et aktiv eller et passiv til en på forhånd 

aftalt pris eller inden et bestemt tidspunkt. Udstederen er forpligtet til at købe, hvis salgsretten 

udnyttes. Grafen nedenfor illustrer payoff profilen på dels en købt og solgt put option, igen følger 

disse hinanden med modsat fortegn.  
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For en call option er payoff givet ved: 
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Max(S - X; 0) 

 

som er forskellen mellem spotkursen S og exerciekursen X. For en put option gælder:  

 

Max(X - S; 0). 

 

Under optionens løbetid skelnes mellem tre tilstande. For en call option, kaldes det for ”At the 

money”, når den aktuelle kurs er lig med strikekursen, ”In the money”, når den aktuelle kurs er 

højere end strikekursen og ”Out of the money”, når den aktuelle kurs er lavere end strikekursen. 

Hvis forskellen er stor er optionen f.eks. deep in-the-money. Det omvendte gælder naturligvis for 

put optioner.  

 

3. Stokastiske processer 

 

Selvom bermuda optioner ikke er så forskellige fra hhv. amerikanske og europæiske optioner, så 

bruges de primært til at handle eksempelvis swaps, og bestemt ikke aktier. Ikke desto mindre vil 

alle værdiansættelser i denne opgave omhandle optioner på aktier. Formålet med opgaven er at 

dykke ned i en bestemt prisfastsættelsesmetode, og det anses ikke at bidrage til forståelsen, at 

komplicere optionerne mere end højst nødvendigt. Derfor vil der i de kommende afsnit blive 

redegjort for, hvordan aktier som underliggende aktiv kan håndteres i værdiansættelsesprocessen. 

 

Ved værdiansættelse af optioner er det nødvendigt at få en forståelse for hvordan det underliggende 

aktiv opfører sig. I de efterfølgende vil nogle af de mest normale processer for aktier blive 

gennemgået. Da LSM metoden er et simulationssetup, er det nødvendigt at kunne sige noget helt 

konkret om hvordan en aktie forventes at udvikle sig i fremtiden. Det er altså ikke nok i at lave en 

fordelingsantagelse af det fremtidige afkast, men derimod nødvendigt at ”simulere” faktiske mulige 

udfald af aktiens fremtidige sti. 

 

De stokastiske processer der efterfølgende vil blive gennemgået er alle helt grundlæggende 

kontinuerte funktioner. De kan altså antage en hvilken som helst værdi på et hvilket som helst 

tidspunkt. Reelt vil vores modeller være diskrete, men forsøge at approksimere en kontinuert proces 
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bedst muligt. I virkelighedens verden, kan aktier ikke antage kontinuerte værdier, da de er noteret i 

eksempelvis danske kroner, og dermed ikke kan variere mindre end en øre. På samme vis handles 

aktier ikke døgnet rundt, men kun når den pågældende børs er åben. Da den globale økonomi er i 

gang hele døgnet, kan der forekomme korrektioner når børserne åbner, for at afspejle den 

pågældende markedssituation. 

 

Det har dog vist sig at disse processer er brugbare i praksis, trods de ovenfor anførte faktiske 

mangler i forhold til antagelserne. I det efterfølgende vil de forskellige funktioner blive 

gennemgået, samt illustreret i et praktisk eksempel. 

 

3.1 Markov 

En stokastisk variabel er en størrelse hvis værdi udvikler sig over tid efter et tilfældigt mønster. Det 

kan f.eks. være kulør i et spil kort eller udfaldet af et terningkast. Markov beskriver en proces, som 

kan defineres ved at al information om fremtiden på et givet tidspunkt ikke afhænger af hvad der er 

sket før dette tidspunkt. Det vil altså sige at man kan benytte denne proces hvis man ønsker at 

simulere eller fortælle noget om fremtiden, uden hensyntagen til fortiden. Denne proces kan også 

kaldes en Random Walk, som på mange måde beskriver egenskaberne ved processen rigtig godt.   

 

Den fremtidige bevægelse har ikke noget at gøre med den historiske udvikling. Dette skal forstås 

som den sti processen har fulgt, for at komme til sit nuværende udgangspunkt. Det kan dog stadig 

være interessant at benytte statistiske værdier estimeret på baggrund af historikken, såsom 

middelværdi og standardafvigelse. 

 

Uafhængighed af den historiske sti, er en egenskab ved Markov processen der er fint i tråd med 

teorien om svag markedsefficiens. Denne tilsiger netop, at al information er indeholdt i den 

nuværende pris, og at man ikke kan sige noget om den fremtidige udvikling, ud fra fortiden, samt at 

ny information hurtigt afspejles i den aktuelle aktiekurs. 
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3.2 Wiener processer 

Wiener processen er opkaldt efter botanikeren Brown, som i 1828 observerede, at når han 

opslemmede blomsterpollen i vand, bevægede pollenkornene sig på en tilsyneladende tilfældig 

måde, hvor de hele tiden skiftede retning. Dette fænomen forklarede han ved kornenes sammenstød 

med vandmolekyler, men har ellers ikke medvirket til udvikling af den matematiske teori for denne 

proces. 

 

Det første forsøg på at give en matematisk definition af processen blev gjort af franskmanden 

Bachelier, som i slutningen af det 19. århundrede prøvede at give en statistisk beskrivelse af de 

tilfældige kursudsving på aktiebørsen i Paris. Den første præcise matematiske definition blev givet 

af Norbert Wiener i 1923, og processen kaldes derfor også ofte for Wienerprocessen. Siden da har 

den Brownske bevægelse spillet en stor rolle inden for ren matematik, anvendt matematik og fysik, 

hvor den især benyttes i Einsteins relativitetsteori. I matematisk finansieringsteori spiller den 

Brownske bevægelse en altdominerende rolle, idet den er den underliggende proces for næsten alle 

matematiske finansieringsmodeller. 

 

Denne proces er en bestemt type af Markovs stokastiske proces med en middelændring på 0 og en 

varians på 1. dvs. en normalfordelt stokastisk proces med middelværdi 0 og standardafvigelse lig 

med dt . Betragtes en variabel z, som antager diskrete værdier. Ændringerne i z er z over det 

lille tidsinterval t. z er da en wiener proces, hvis: 

 

1. tz ∆=∆ ε  hvor ε  er en stokastisk variabel, fordelt således N (0,1). z er således selv 

normalfordelt, med middelværdi 0, og varians t .  

 

2. Processens fremtidige værdier er uafhængige, dvs. at ændringen i z for to forskellige 

tidsintervaller er uafhængige af hinanden.  

 

En Wiener proces kan opfattes som en kontinuert udgave af en Random Walk. Hvis man i formlen 

lader  

 tz ∆=∆ *ε  lader ∆ t være meget lille (dt) fås dtdz *ε=  
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Da det ikke er muligt at bruge uendelige tidsskridt ved simuleringen af z, bliver man nødt til at 

vælge et tidsskridt delta t som kan anvendes. Teorien tilsiger at der skal anvendes en kontinuert 

model, men da dette ikke er muligt i praksis, forsøges på ovenstående måde at gøre en diskret 

model så kontinuert som muligt.  

 

3.3 Generaliserede Wiener processer 

En simpel Wiener Proces, kan ikke bruges til at beskrive udviklingen i en aktiekurs, men blot 

beskrive nogle tilfældige udfald uden en vækstrate. Da man antager at en aktie altid over tid vil 

stige i værdi, bliver man nødt til at udvikle modellen med et driftsled. Derfor udvides den simple 

wiener proces til den såkaldte Generaliseret Wiener Proces, som for variablen X er givet ved: 

 

dx= a*dt + b*dz 

 

hvor a*dt er driftsleddet (processen stiger eller falder med a pr. tidsenhed) og b*dz er 

diffusionsleddet. For den generaliserede wiener proces gælder at de stokastiske tilvækster til enhver 

tid (T) vil være normalfordelt med middelværdi a*T og varians 2b *T. Dette vil gøre det muligt 

umiddelbart at simulere værdier, ved blot ét udtræk fra normalfordelingen, og dermed ved blot at 

gøre brug af ét tilfældigt tal. For at simulere en bestemt værdi af x gælder det følgende: 

 

xt = x0 + a* t + b* z 

 

Hvor x0 er aktiens startværdi. Modellen er stadig ikke fuldendt da den ikke kan forholde sig til det 

relative. Hvis man bruger modellen som den er nu, til at simulere en aktiekurs, vil middelværdien 

og volatiliteten ikke være afhængig af den faktiske pris som ønskes simuleret.  

3.4 Ito´s proces 

En udvidelse af den generelle wiener proces er Ito’s proces, som er en generaliseret wiener proces 

hvor paramenterne a og b er funktioner af de underliggende variabler x og tiden t. Ito´s proces kan 

skrives som:  

 



13 

dx = a(x,t)dt + b(x,t)dz 

 

Hvor dz stadig er en stokastisk standardnormalfordelt variabel, ε, multipliceret med kvadratroden af 

tiden, dt: dz = dt*ε , helt i tråd med de tidligere beskrevne processer. Da driftsleddet afhænger af 

x, vil driften ændres over tid i takt med at x ændres. Denne proces kaldes også for en geometrisk 

brownsk bevægelse. 

 

For at modellere aktiekurser (S) vælges nu følgende parametre: 

• a(t,x) = µ * S og 

• b(t,x) = σ * S 

Dette er en kontinuert model for aktiekurser. I denne udgave vil både µ og σ  være konstanter, men 

der er imidlertid ikke noget til hinder for, at de selv er tidsafhængige.  Det bemærkes, at aktien 

antages ikke at være udbyttebetalende. Såfremt aktien faktisk havde været udbyttebetalende, skulle 

modellen ændres, således at driften reduceredes f.eks. med et kontinuert udbytte. Antagelsen herfor 

er dermed at udbyttet bliver udbetalt kontinuert i løbet af året, samt at udbytte raten er kendt. I 

praksis skaber det nogle problemer, da udbyttebetalinger på en aktie bestemt ikke er en kontinuert 

tilskrivning, samt at udbytteraten først er kendt umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor den 

bliver udbetalt. Antagelsen er dog ikke helt ved siden af, hvis man eksempelvis betragter et 

aktieindeks, hvor udbyttebetalingerne med lidt god vilje, godt kan antages at være kontinuerte, 

såfremt indekset består af nok aktier. 

 

Ito’s proces, for udviklingen af en aktie bliver herefter: 

 

dtSdtSdS ⋅⋅⋅+⋅⋅= εσµ  

 

Modellen inklusiv udbyttebetaling, ser således ud: 

 

dtSdtSqdS ⋅⋅⋅+⋅⋅−= εσµ )(  

 hvor q er udbytteraten 
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Modellen opstiller en differentialligning for aktiekursens udvikling, idet der ikke umiddelbart kan 

angives et udtryk for S som funktion af tid, hvorfor der i stedet opstilles et udtryk for dS som 

funktion af tid. Dette illustrerer, hvorfor det er vanskeligt at opstille lukkede matematiske udtryk for 

optionspriser: aktiens værdi (integralet af differentialligningen) på de tidspunkter, som har 

betydning for options værdi, vil kun undtagelsesvist kunne løses matematisk. Samtidig ses det, 

hvorfor numeriske metoder finder anvendelse, idet ovenstående differentialligning giver mulighed 

for at simulere aktiekursens faktiske udvikling over tid. 

 

For at illustrere den praktiske implementering af Ito’s proces, gennemgås her et tænkt eksempel.  

 

Betragt en aktie med følgende parametre: 

 

Forventet afkast = 7 % 

Volatilitet = 20 % 

Pris = 50 

Løbetid = 1 år 

N = 4 

 

I dette eksempel betragtes kun en sti, hvorfor eksemplet ikke vil vise noget retvisende for 

udviklingen, men blot et eksempel på hvordan en vilkårlig sti kunne forløbe.  

 

Først opstilles en matrice, hvorved ε for hvert tids skridt tilfældigt genereres. Tallene er genereret i 

excel. Her kan enten bruges NORMSINV(RAND()) funktionerne, eller Random Number 

Generator, under Data Analysis. 

 

t 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 

ε  -0,663 0,268 0,000 -1,735 

 

Da vi nu kender epsilons udvikling over tid, altså i de 4 tidsskridt, kan vi benytte vores formel fra 

tidligere til at simulere aktiens udvikling.  

 

dtSdtSdS ⋅⋅⋅+⋅⋅= εσµ  
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S0,25 = 50 +0,07*50*0,25+0,20*50*-0,663* 25,0 = 47,56 

 

Denne værdi angiver aktiekursen i første tidsskridt, dvs. i vores tilfælde kursen efter første kvartal. 

På samme måde findes prisen for de næste kvartaler og vi ender op med en endelig pris på aktien 

efter et år på 42,65 kr. Tidsskridt på 0,25 kan ikke siges at nærme sig kontinuerte størrelser, og i 

praksis skal de da også være væsentligt mindre for at simulere en korrekt sti. Ikke desto mindre 

hjælper det fint til at illustrere pointen, samt den praktiske implementering af processen.  

 

3.5 Ito’s Lemma 

Ito’s lemma er en brugbar hjælpesætning til at differentiere ito processer. Såfremt xt er en Ito 

proces, og G(x, t) er en differentierbar funktion af denne, så vil det ofte være interessant at kende 

udviklingen i G, altså differentialet dG. Derivater er netop en funktion af en et underliggende aktiv, 

og Ito’s lemma kan ofte være et skridt på vejen til at bestemme derivatets værdi. 

 

Lad os som tidligere anført antage at x er en Ito proces, og dermed ser således ud: 

 

dx =  a(x, t)*dt + b(x, t)*dz 

 

Ito’s Lemma tilsiger da, at dG kan defineres således: 

 

dzb
x

G
dtb

ax

G

t

G
a

x

G
dG

∂
∂+




 ∂+
∂
∂+

∂
∂= 2

2

2

5,0  

 

det er værd at bemærke at udtrykket altså indeholder første og andengrads differentieringer af G 

med hensyn til x og t. Yderligere er dz inkluderet og G er dermed også er Wiener proces i en eller 

anden form. 
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For bedst at illustrere brugen af Ito’s Lemma, som i øvrigt betyder Ito’s hjælpesætning, og for 

samtidig at drage en vigtig konklusion for den videre teori og analyse, vil vi prøve at se hvordan 

Ito’s Lemma kan bruges på processen for en akties kursudvikling. 

 

Lad os antage at en aktieproces ST har startværdien S0 og at ændringen i denne følger en 

Geometrisk Brownsk bevægelse: 

 

dS = µ*S*dt + σ*S*dz 

 

Lad os nu antage at G er en funktion af ST således at GT = ln(ST). Differentieres udtrykkene som 

angivet i formlen fås:  

 

22

2 1
,

1

SS

G

SdS

G −=
∂
∂=∂

samt 0=
∂
∂

t

G
 

 

Samtidig ses det hvis man sammenligner den givne aktieproces med den generaliserede Ito Proces, 

at a = µ*S og b = σ*S. Indsættes de i lemma’et fås følgende sammenhæng: 

 

dG = (µ - σ2/2)*dt + σ*dz 

 

Betragter man ovenstående udtryk, fremgår det at funktionen er en generaliseret Wiener proces, 

med driftsled µ - σ2/2 og diffusionsled σ. Som tidligere gennemgået er en sådan proces 

normalfordelt, hvilket igen medfører at GT = ln(ST) er normalfordelt. Såfremt en X er stokastisk 

variabel, og LN(X) er normalfordelt, så er X såkaldt lognormalfordelt. Dermed kan det af 

ovenstående konkluderes, at den proces en aktiekurs følger er lognormalfordelt.  

 

Lognormalfordelingen har en række gode egenskaber i forhold til en aktie, bl.a. kan en aktie ikke 

tabe mere end 100 %, men det kan godt vinde mere. Det dækker lognormalfordelingen fint. 

Samtidig er fordelingen højreskæv, hvilket medfører at store positive afkast, er mere sandsynlige 

end store negative afkast. 

 



17 

Vores modeller videre i denne opgave, vil tage udgangspunkt i ovenstående proces, og vil således 

blive brugt til at simulere stier for den underliggende akties udvikling. 

 

4. Risikoneutral prisfastsættelse  

 

Risikoneutral prisfastsættelse er en af de vigtigste fundamenter indenfor værdiansættelse af 

derivater. Uanset om det drejer sig om simulationsmetoder som Monte Carlo metoden eller lukkede 

formler såsom Black-Scholes formel, så bygger de helt grundlæggende på de principper som der vil 

se nærmere på herunder. 

 

Som udgangspunkt handler risikoneutral prisfastsættelse om at lette nogle problemer ved 

værdiansættelsen af derivater ved hjælp af nogle matematiske argumenter. Et af nøgleproblemerne 

er f.eks. at investorer har forskellig risikoaversitet, og kræver derfor forskellig præmie. Det 

umuliggør umiddelbart en uafhængig værdiansættelse af diverse derivater.  

 

Den grundlæggende tanke bag risikoneutral prisfastsættelse er at det viser sig muligt at ”hedge” 

hele derivatets risiko væk, ved at konstruere en smart portefølje bestående af hhv. derivatet samt det 

underliggende aktiv. En sådan portefølje er dermed risikoneutral, og skal jvf. argumentet om ingen 

arbitrage, kun betale den risikofrie rente. På denne måde omgås helt problematikken omkring 

forskellige investorers differentierende risikoaversion, og dermed afkastkrav. 

 

4.1 Udledning af risikoneutral prisfastsættelse 

Lad os tage udgangspunkt i et derivat på en aktie, eksempelvis en call option. Aktien følger som 

tidligere nævnt en Geometrisk Brownsk bevægelse (diskret version): 

 

∆S = µ*S*∆t + σ*S*∆z 

 

Prisen på et afledt aktiv er kendetegnet ved at afhænge af hhv. værdien af det underliggende aktiv, 

samt tiden. Altså kan det beskrives som en funktion,  f(S,t). En sådan funktion kan netop håndteres i 
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det tidligere behandlede Ito’s Lemma, da det er en funktion der afhænger af en stokastisk proces. I 

diskret version ser den således ud: 

 

 

zS
S

f
tS

S

f

t

f
S

S

f
f ∆

∂
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Formlen ovenfor angiver altså hvordan en ændring i f ser ud, ved en ændring i t. Det vil nu være 

interessant at observere hvad der sker hvis en smart portefølje P konstrueres, hvori derivatet sælges 

fra, mens der købes 
S

f

∂
∂

 stk. af det underliggende aktiv: 

 

P = -f + 
S

f

∂
∂

* S  

 

Ændringen i værdien af en sådan portefølje, over tiden ∆t, må se således ud: 

 

∆P = -∆f + 
S

f

∂
∂

*∆S 

 

 

∆f samt ∆S er netop defineret ovenfor, og vi kan herved substituere ledene i formlen. En del led kan 

forkortes ud, og ligningen ser til sidst sådan ud: 

 

tS
S

f

t

f
P ∆
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Det problematiske stokastiske led i Ito’s Lemma, ∆z, er nu forkortet ud. Der er altså ikke forbundet 

nogen usikkerhed med værdien af ovenstående udtryk. Man kan sige at den er risikofri. Samtidig er 

det investorspecifikke led µ bortfaldet, og der fremkommer dermed et universalt gældende udtryk.  

For at undgå arbitrage, må afkastet på en sådan portefølje dermed være den risikofrie rente r. 
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Ændringen i P er dermed givet ved: 

 

∆P = r*P*∆t 

 

Det er altså hermed vist, at man kan skabe en risikofri portefølje bestående af derivatet samt en 

hensigtsmæssig andel i det underliggende aktiv. På samme måde som CAPM argumenterer for at 

man kun skal have præmie for den systematiske risiko, da den usystematiske kan diversificeres 

væk, så skal man heller ikke her have en risikopræmie for at investere i derivater, da risikoen kan 

hedges væk. I så fald ville der opstå en arbtitragemulighed. 

 

Da de økonomiske rammer nu kan betragtes som værende en risikoneutral verden, skal afledte 

aktiver dermed prisfastsættes, som var investorerne risikoneutrale. Det betyder samtidig også som 

tidligere nævnt, at µ for den stokastiske aktieproces nu er den risikofrie rente r. 

 

Værdien af et derivat kan generaliseres til (kontinuert): 

 

ft = E[f(ST)] *exp(-r*(T-t)) 

 

Altså den kontinuert tilbagediskonterede værdi, af den forventede værdi af f(ST), hvor processen for 

S, som nævnt ovenfor, er givet ved (kontinuert): 

 

dS = r*S*dt + σ*S*dz 

 

Selve værdiansættelsen af derivatet er dermed kraftigt forsimplet, da kun den risikofrie rente spiller 

en rolle. Næste udfordring bliver at finde den forventede værdi af f(ST).  
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5. Sammenfatning 

I de ovenstående afsnit er det blevet diskuteret hvorledes man kan opstille en generel model for 

udviklingen i det underliggende aktiv. Det kan konkluderes at man kan benytte en geometrisk 

brownsk bevægelse for at beskrive denne udvikling. Yderligere blev Ito’s Lemma gennemgået, en 

grundsætning indenfor afledte funktioner af stokastiske processer. Her blev nogle af 

fordelingsegenskaberne for den geomtrisk brownske bevægelse klarlagt. Særligt at processen er 

lognormalfordelt, hvilket i fin grad afspejler nogle praktiske overvejelser omkring en aktiepris, 

såsom at den mindste værdi er nul m.v. 

Efterfølgende er det bevist, ved at benytte forudsætningerne om risikoneutral prisfastsættelse, at 

denne proces kan benyttes til at prisfastsætte alle udviklinger i det underliggende aktiv uagtet 

investorernes risikoprofil. Dette medfører samtidigt at, processen kan benyttes i forbindelse med 

værdiansættelse af derivater. I det videre arbejde, vil excel modellen basere sig på en Geometrisk 

Brownsk bevægelse, under antagelse af risikoneutralitet. 

 

6. Værdiansættelses modeller  

 
For at kunne vurdere præcisionen af LSM metoden, er det intentionen af sammenligne værdierne 

med andre eksakte, ikke numeriske metoder. Derfor vil der i det følgende blive redegjort for de 

modeller der vil blive benyttet i analysen, samt de dele der menes relevante for at beskrive 

fremgangsmåden i LSM metoden. 

 

6.1 Black & Scholes formel 

Black Scholes formel blev udviklet i 1973 af Fischer Black, Myron Scholes og Robert Merton og 

dannede grundlag for en revolutionerende måde at betragte finansielle instrumenter på.  Formlen 

danner også i dag grundlag for den prisfastsætning der foretages på europæiske optioner. Robert 

Merton og Myron Scholes modtog også en nobelpris i 1997 for det arbejde der lå til grund for 

modellen. Fischer Black nåede aldrig at blive hædret med en nobelpris, da han døde i 1995.  
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Formlen benyttes i dag til at beregne værdien af europæiske optioner, samt amerikanske call 

optioner. Vil i det efterfølgende lave en gennemgang af formlen, hvor vi vil beskrive de enkelte 

parametre i formlen og komme med et mindre eksempel. 

  

 
Kilde: Inspi 

 

Af ovenstående fremgår det at formlen er afhængig af 6 parameter. 

  

Prisen på aktien på udstedelsestidspunktet, S 

Exercisekursen, K 

Den risikofri rente, r 

Volatiliteten på det underliggende aktiv, σ  

Optionens løbetid, T 

Dividenden, δ   

 

 

 

Løbetiden og exercisekursen er to parametrer, som man mere eller mindre selv bestemmer. Dvs. at 

disse størrelser typisk vil være forudbestemt i en kontrakt eller lignende. For så vidt angår 

exercisekursen vil den naturligt ligge i et niveau som giver mening i forhold til aktiens dagspris. 

Aktiens pris kan i et perfekt marked aflæses på børsen. Med hensyn til renten, er det på sin plads at 

påpege en af de mest indlysende konflikter mellem antagelserne i Black-Scholes modellen og 

virkeligheden. I markedet eksisterer der ikke en veldefineret størrelse af den risikofrie rente og den 
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er særligt ikke fast og uafhængig af tidshorisonten. Det tætteste man kan komme på den risikofrie 

rente er at betragte den korte pengemarkedsrente, eller alternativt den effektive rente på en 

statsobligation med varighed svarende til optionens løbetid. Dog skal det nævnes at 

værdiansættelsen ikke er specielt følsomt overfor lige netop dette parameter.  

Det næstsidste parameter i formlen er volatiliteten, som angiver svingninger i prisen på det 

underliggende aktiv. Med andre ord giver den et indtryk af hvor stor risikoen på det underliggende 

aktiv er. Volatiliten kan være et udtryk for to forskellige betragtninger. Et volatilitetsestimat baseret 

på de historiske observationer, eller den forventede volatilitet i aktien. 

 

For at estimere historisk volatilitet for en aktie, undersøger man normalt kursen inden for en periode 

med bestemte tidsintervaller. Det forekommer rimelig realistisk at anvende et tidsinterval på en dag, 

men andet tidsinterval kan også vælges. Et eksempel på en let anvendelig metode til beregning af 

den historiske volatilitet er at benytte det logaritmiske afkast. Fremgangsmåden er følgende: 

Først beregnes aktieafkastet ui: 

 

)ln(
1−

=
i

i
i S

S
u  

, hvor Si er aktiekursen i slutningen af det valgte tidsinterval t∆ . iu  indsættes derefter i den 

sædvanlige formel for den historiske volatilitet per periode, σ: 

 

∑ =
−

−
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i i uu
n 1

2)(
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1σ  

 

, hvor n er antal observationer i perioden. Den årlige volatilitet findes derefter ved: 

 

t∆
= σσ̂  

 

Haves aktiens kurs historisk, er det altså relativt simpelt at beregne et historisk volatilitetsestimat. 

 

Alternativt kan den implicitte volatilitet benyttes. Det kræver kendskab til faktiske optionspriser. 

Kender man disse, kan volatiliteten bestemmes numerisk gennem Black-Scholes formel. σ kan ikke 
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isoleres i formlen, og kan dermed kun findes vha. eksempelvis Solver funktionen i Excel. 

Volatiliteten er hverken kendt, konstant eller ens for forskellige optioner på samme aktiv. Det 

antages i BS modellen, at volatiliteten er konstant igennem optionens løbetid. Den volatilitet, der 

indregnes i BS modellen, forudsættes således at være gældende for hele perioden. Ud fra analyser 

og logisk ræsonnement ved vi, at volatiliteten på en aktie ikke er konstant men tværtimod, at denne 

konstant ændrer sig. 

 

Problemet er derfor, at BS modellen på dag 0 skal fastlægge en volatilitet for optionens 

underliggende aktiv, der skal gælde for hele optionens løbetid. Hvorvidt den implicitte– eller 

historiske volatilitet er den mest korrekte at anvende, ved prisfastsættelse af 

optionen, er ikke til at sige. Men som tidligere nævnt, indeholder den implicitte volatilitet 

markedets forventning til ændringer i aktiekursen i fremtiden. Dog vil denne implicitte volatilitet på 

dag 0 så godt som aldrig være gældende for den reelle volatilitet i perioden, bl.a. fordi den 

overvurderer volatiliteten. 

 

Som tidligere nævnt spiller volatilitetens værdi utrolig stor rolle for BS værdien, og er klart den 

mest afgørende og kritiske faktor i udregningen heraf. Det er derfor yderst problematisk, at den 

værdi man anvender i modellen, er så sikker på at være usikker. Vi vurderer antagelsen om konstant 

volatilitet til at være særdeles urealistisk, men dog også nødvendig for modellens anvendelighed. 

BS modellen har jo til formål at beregne værdien af en option med en løbetid ind i fremtiden, og det 

er således ikke muligt på forhånd at kende den fremtidige volatilitet. Dog eksisterer der modeller 

som kan håndtere varierende volatilitet over tid.  

 

Det sidste parameter i formlen er dividenderaten, der er et aspekt som naturligvis er vigtigt at 

medtage i optionsprisfastsættelsen, da udbyttebetalingen har stor betydning for det underliggende 

aktivs værdi. Som bekendt har værdien på det underliggende aktiv altafgørende betydning for 

værdien af optionen, derfor bliver man nødt til at tage højde for dividenden på en aktie. Hvis en 

aktie udbetaler dividende, vil dette alt anden lige gøre værdien af aktien mindre, men samtidigt 

modtager man som aktieindehaver en gevinst i form af udbyttet. Denne gevinst tilfalder som 

bekendt ikke en call optionsindehaver og dette forhold bliver man nødt til at korrigere for. En 

forudsætning for at korrektionen er korrekt er at dividenden er kontinuert og dette forhold kan man i 

særdeleshed diskutere. Optioner på valuta og aktieindeks er formentlig de finansielle instrumenter 
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som kommer tætteste på at have kontinuert dividende. Alt i alt betyder det at det er vigtigt at 

undersøge hvorvidt det underliggende aktiv er udbyttebetalende eller ej og givet fald angive et 

retvisende beløb for dividenden. Teknisk set påfører man et led i Black Scholes formlen som tager 

højde for at man kontinuert gør det underliggende aktiv relativt mindre.      

 

Igen, det er vigtigt at undersøge, om det underliggende aktiv for en optionskontrakt er 

udbyttebetalende, hvis dette ikke er tilfældet vil beregningen af optionsprisen se lidt anderledes ud 

da nogle af leddene forsvinder. Formlen for en ikke udbyttebetalende aktie vil komme til at se ud 

som følgende: )(**)(* 21 dNeKdNsc rT−−=  
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Der eksisterende nogle vigtige forudsætning for Black-Scholes: 

a) Prisen på det underliggende aktiv følger en lognormal fordeling (geometrisk brownsk 

bevægelse) 

b) Investor kan justere deres hedge i al fremtid og når det skal være.  

c) Den risikofrie rente er kendt.  

 

 

 

Nedenfor vil vi gennemgå brugen af Black-Scholes formlen ved at prisfastsætte en europæisk call-

option med følgende karakteristika: 

60=oS kr. 

Exercise pris = 60 kr. 

3523,0=σ  

t = 0,667 

r = 1,5 % 

Da parametrene nu er kendte er der tre punkter som skal benyttes for at finde prisen på call-

optionen.  
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Formlen fra tidligere skal benyttes: 

)(**)(* 21 dNeKdNsc rT−−=  
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Punkt 1:  

Første skridt er at finde 1d og d 2 , dette gøres blot ved at plotte de kendte værdi ind i formlen for 

1d og d 2 . 

1786,0
667,0*3523,0

667,0*)3523,0*
2

1
015,0()60/60ln( 2

1 =
++

=d  

1091,0667,0*3523,01786,02 =−=d  

 

Punkt 2: 

N(d )1 og N(d )2 er ikke ligefrem håndgribelige størrelser. N(d1 ) viser sig, at være præcist den andel 

af aktier, vi skal holde i hedgingporteføljen. N(d )2 kan fortolkes som sandsynligheden for, at 

optionen slutter in-the-money. De to størrelser er yderst kontroversielle og den sande betydning er 

stadig en gåde for mange. N(d )1 angiver også sandsynligheden for at en standardnormalfordelt 

variabel vil være mindre end d1  standardafvigelser over middelværdien. Hvis d1 er meget høj, så vil 

N(d )1 ligge meget tæt på 1. Hvis d1 er o, så vil N(d )1 være 0,5. 

Den implicitte volatilitet påvirker derfor kun hedgeomkostningen, idet den indgår i beregningen af 

delta, eftersom delta jo er defineret som N(d )1 .  

 

Den implicitte volatilitet påvirker derfor størrelsen af delta og dermed den andel af aktien, som skal 

holdes for at være risikofrie. Jo større den implicitte volatilitet er jo mere usikker er man på hvor 

optionen ender – in– eller out-of-the-money. Altså ses sammenhængen, at jo større implicit 

volatilitet, jo tættere vil deltaværdien være på 0,5. Hvis fx en in-the-money options underliggende 

aktivs implicitte volatilitet var 0, ville deltaværdien jo være 1, da vi er sikre på, at optionen slutter 

in-the-money. Såfremt volatiliteten alt andet lige var ekstrem høj, ville deltaværdien ikke være 1 
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men derimod tættere på 0,5. Med andre ord er man mere forsigtig med at købe sin aktieandel ”for 

tidligt”, når den implicitte volatilitet er høj. 

 

Disse værdier findes ved at bruge excel, hvis vi for eksempel vil finde værdien N(0,1783) benyttes 

normdist og finder en værdi på 0,5708, som fortæller os at der er 57,08 % sandsynlighed for at en 

standard normalfordelt variabel vil være mindre end 0,1783 standard afvigelser over 

middelværdien. På samme måde findes N(d )2 til at have en værdi på 0,4565.  

 

Punkt 3: 

Det sidste skridt er blot at plotte alle værdierne ind i formlen: 

 

)(**)(* 21 dNeKdNsc rT−−= = .13,74565,0**605708,0*60 667,0*015,0 krec =−= −  

Af ovenstående udregning fremgår det at værdien på denne option er 7,13 kr.  

 

6.2 Aktiebinomialmodellen 

Aktiebinomialmodellen bruges til at prisfastsætte et underliggende aktiv, en aktie, ved at betragte 

udviklingen som et gitter. Denne model giver muligheden for at værdiansætte derivater med 

mulighed for førtidig indfrielse, og vil senere især være brugbar til at vurdere LSM metodens 

værdiansættelse af put optioner.  

 

I gitteret betragter vi en aktie hvor prisudviklingen i den næste periode er beskrevet ved: 
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Aktiens udvikling kan enten ske ved en stigning på u*S eller falde d*S. Denne måde at beskrive en 

akties udvikling er en diskret model. Hvis vi betragter udviklingen af en options værdi med 

baggrund i denne akties udvikling vil den se ud som følgende: 

 

d

u

f

f
f

→
→
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Det er vigtigt at nævne at uf ikke behøver at være større end df . Inden vi kigger nærmere på 

hvordan vi finder f, vil vi først beskrive hvilket størrelser u og d er. Overordnet set repræsenterer u 

og d spredningen i aktiens sti. Valget af u og d sker med baggrund i volatiliteten, sådan så aktiens 

udvikling i binomialgitteret matcher volatiliteten.  

 

u
dtd
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Ud fra formlen kan det udledes at d*u = 1. For at finde f, altså optionens pris, benyttes antagelserne 

fra risikoneutral prisfastsættelse, som er anført tidligere, så der sammensættes en risikofri portefølje 

bestående af aktien og optionen.   

 

Som tidligere beskrevet vil sammensætningen af en sådan portefølje vise, at man kan lave en 

risikofri portefølje og behøves dermed ikke forholde sig til risikoelementet. Formlen kan derfor 

altid benyttes, så længe man kender den risikofrie rente. Når det er vist at denne portefølje kan 

sammensættes, kan det antages at afkastet vil være den risikofri rente og man kan derfor benytte 

denne til at tilbagediskontere med. Den risikofrie portefølje kan skabes ved at købe ∆  stk. aktier og 

sælge 1 stk. option, f. Denne portefølje vil have følgende udvikling: 
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−∆→
−∆→−∆

**

**
*  

 

Denne portefølje vil være helt risikofri hvis du fSdfSu −∆=−∆ **** . Det interessante at vide 

her er antallet af aktier der skal købes, derfor ønskes ∆ isoleret: 

 

SdSu

ff

ffSdSu

ffSdSu

fSdfSu

du

du

du

du

**

)**(

****

****

−
−=∆

−=−∆

−=∆−∆

−∆=−∆
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Optionens nutidsværdi kan findes ved at tilbagediskontere udløbsbetalingen, med den risikofrie 

rente. Argumentet om fravær af arbitrage tilsiger at dette netop skal være lig prisen for hele 

porteføljen. Ved at antage at dette er tilfældet kan følgende ligning opskrives, hvorefter f kan 

isoleres: 

fSdtrfSu u −∆=−−∆ *)*exp(*)**(  

 

Ved at isolere f og indsætte 
SdSu

ff du

** −
−=∆  fås følgende ligning, der er en generel formel for 

værdien i hver knude i binomialtræet: 

 

[ ]du fpfpdtrf *)1(*)*exp( −+−= ,  hvor 
du

ddtr
P

−
−= )*exp(

 

p beskriver sandsynligheden for at aktien stiger, men fortælle ikke noget om hvor meget aktien 

stiger, dette forhold bliver beskrevet af u og d. Det vil altså også sige at 1-p beskriver 

sandsynligheden for at aktien falder i værdi.  

 

Aktiebinomialmodellen kan også udvides til at indeholde dividender. Hvis man ønsker at 

værdiansætte en option, hvor det underliggende aktiv er en aktie som er udbyttebetalende kan 

ovenstående formel ikke benyttes i sin rene form, men skal tilrettes så den tager højde for udbyttet. 

Tilretningen skal kun finde sted i fastsættelsen af den risikoneutrale sandsynlighed, p. Som tidligere 

beskrevet angiver p sandsynligheden for at det underliggende aktiv vil stige i værdi, og netop derfor 

skal tilretningen ske her. 

 

Hvis man betragter en aktie som udbetaler et udbytte, q, skal det totale afkast fra både dividenden 

og aktiens stigning være den risikofri rente i en risikoneutral verden. Hvis denne forudsætning ikke 

er opfyldt vil der være mulighed for arbitrage. Når dividenden giver et udbytte på q må 

værdistigningen for hele aktien give et afkast på r – q. Betragtes en aktie med en startværdi på S 0 , 

vil den forventede værdi efter et tidsskridt være ))exp(( tqrSo ∆− . Det vil give p en ny værdi: 

 

du

dtqr
P

−
−∆−= ))exp((
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Ved brug af denne formel for p, vil der nu tages højde for udbyttebetalende aktier. En forudsætning 

for at formlen holder er, at dividenden udbetales kontinuert, et forhold som tidligere i opgaven er 

diskuteret og som må antages ikke at være helt realistisk. 

 

For at illustrere metoden hvorpå man værdiansætter en amerikansk option ud fra 

aktiebinomialmodellen, gennemgås et mindre forklaringseksempel. 

 

Der tages udgangspunkt i en put option hvor det underliggende aktiv er en ikke-udbyttebetalende 

aktie med følgende karakteristika: 

 

Rente: 6 % 

Volatilitet: 30 % 

Tidsskridt: 0,25  

Løbetid: 1 år 

 

)*exp( dtu σ=  = 1618,1)25,0*3,0exp( =  

 

u
dtd

1
)*exp( =−= σ = 86,0

1618,1

1 =  

 

du

ddtr
P

−
−= )*exp(

= 
86,01618,1

86,0)25,0*06,0exp(

−
−

=0,513 

Pris S 0 = 50 

Strike = 45 

 

Da parametrene nu er kendt, kan et aktiepristræ opstilles. Prisen på aktien bevæger sig alene med 

baggrund i volatiliteten og tidsskridtene. Jo højere volatilitet og jo større tidsskridt desto større 

bliver spredningen i aktiens fremtidige priser. Hvert knudepunkt i prisudviklingen bliver bestemt ud 

fra følgende formel: pris * u eller pris * d, alt efter om bevægelsen er op eller ned. Den pris som 

anvendes er prisen på aktien i et tidsskridt tilbage. Et eksempel på en udregning kunne være det 
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første skridt opad som er S = S 0 *u = 50 * 1,1618 = 58,092. Det giver følgende udvikling i aktiens 

pris.  

Aktiepristræet     
tid 0 0,25 0,5 0,75 1 
      91,1059 
     78,4156   
    67,49294  67,4929 
   58,0917  58,0917   
  50  50  50 
   43,0354  43,0354   
    37,04091  37,0409 
     31,8814   
          27,4406 

    

Da udviklingen i aktien nu er kendt, kan optionens pris beregnes ved at beregne f i hvert 

knudepunkt, ved brug af formlen som tidligere beskrevet: [ ]du fpfpdtrf *)1(*)*exp( −+−= . I 

denne formel bliver prisen også tilbagediskonteret, så det skal der ikke tages højde for 

efterfølgende. Det er vigtigt at gøre opmærksom på at benyttes formlen som det er anført nu, vil det 

kun kunne beregne en europæisk option, da der ikke bliver taget højde for om værdien er højere ved 

at exerciseværdien undervejs, men man blot tilbagediskontere fortsættelse værdien. Det er dog ikke 

noget problem at prisfastsætte den som en amerikansk option, da man blot i hvert knudepunkt 

vurderer om værdien ved at exercise er højere end ved at lade optionen fortsætte.   

 

Et eksempel på en udregning kunne tage udgangspunkt i samme knude som ovenfor. Først udregnes 

fortsættelses værdien:  

 

)8336,1*)5128,01(0*5128,0)(25,0*06,0exp( −+−=f  = 0,8801. 

 

Denne værdi skal så måles mod værdien ved at exercise i den knude. Aktieprisen i knuden er 

58,0917 mens strikekursen er 45, og fremgår dermed at værdien ved at exercise er 0, hvorfor 

optionen naturligvis ikke udnyttes. Dette gøres i alle knuder, hvorefter den endelige optionspris 

findes til 2,78444 kr.  
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  options payoff       
tid 0 0,25 0,5 0,75 1 
      0 
     0   
    0  0 
   0,88014  0   
  2,78444  1,833677  0 
   4,87483  3,82026   
    8,226466  7,95909 
     13,1186   
          17,5594 

 

Når man betragter ovenstående træ, ses det at optionen kun bliver udnyttet en enkelt gang under 

dens levetid, nemlig ved 13,1186 kr. her er værdien ved at excercise optionen højere end ved at lade 

optionen fortsætte.  

 

6.3 Monte Carlo simulation 

Monte Carlo simulation (MCS) er en bestemt simuleringsmetode der kan bruges til værdiansættelse 

af en bred vifte af aktiver. Selve grundmetoden kan ændres og udbygges, og er meget fleksibel i den 

forstand. Således kan den mest basale metode bruges til at værdiansætte europæiske optioner, mens 

en mindre modifikation gør den i stand til at værdiansætte eksempelvis asiatiske optioner. En lidt 

mere omfattende udbygning gør igen metoden i stand til at værdiansætte bermuda optioner, som vi 

kommer ind på senere. 

 

Grundlæggende bygger MCS i vores sammenhænge videre på stokastiske processer samt 

risikoneutral prisfastsættelse som beskrevet tidligere i opgaven. For en given aktie kan prisen ST 

simuleres vha. En geometrisk brownsk bevægelse. Herefter kan payoff for en europæisk option 

beregnes. MCS metoden består i at gennemføre denne procedurer et stort antal gange. Mange 

forskellige stier simuleres, og de tilsvarende optionspayoff findes. Herefter tages gennemsnittet af 

disse payoffs, for at finde det forventede payoff, og værdien tilbagediskonteres med den risikofrie 

rente, som diskuteret i afsnittet om risikoneutral prisfastsættelse.  
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Et konkret eksempel er værdien af en call option, med udløb på tid T, strikekurs X samt afhængig af 

den underliggende aktieprocess S. Lad r betegne den risikofrie rente og c prisen på optionen på 

tidspunkt 0: 

 

c = exp(-r*T)*E(max(ST – X,0)) 

 

Altså den tilbagediskonterede værdi, af det forventede payoff. Da ST er ukendt når vi står på 

tidspunkt 0, bliver vi nødt til at simulere forskellige udfald, for at kunne sige noget fornuftigt om 

ST. Dette gøres som tidligere beskrevet ved at lade S følge en Geometrisk Brownsk Bevægelse i en 

risikoneutral verden, da vi jo er ved at værdiansætte et derivat: 

 

dS = r*S*dt + σ*S*dz 

 

Lad os gennemføre n antal simulationer, og kalde de forskellige simulerede værdier af ST for 

ST
1...... ST

N. Hermed bliver Monte Carlo værdien af optionen som følger: 

 

cmc = exp(-r*T)* (1/n * ΣN
i = 1 max (ST

i – X, 0) ) 

 

Estimatet på den forventede værdi beregnes således som gennemsnittet af simulationsresultaterne.  

 

For at illustrere den praktiske implementering af metoden, værdiansættes nu en europæisk put 

option, med følgende parametre, og fem simulationer: 

 

 

 

Herefter simuleres de tilfældige normalfordelte tal, der indgår i simuleringen af aktiestierne. Disse 

svarer altså til ε værdierne i GBM udtrykket, og er i Excel simuleret vha. af formlen 
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NORSINV(RAND()). RAND() giver en tilfældig værdi mellem nul og et, mens NORMSINV() 

giver fraktilen i standardnormalfordelingen svarende til den sandsynlighed man giver som input. En 

lidt kringlet vej, me en af de metoder man kan lave tilfældige normalfordelte tal i Excel. 

 

 

Nu regnes aktiestierne i de fem simulationer, på baggrund af ovenstående tilfældige tal: 

 

 

Som  det ses svarer aktiekursen på tidspunkt 0 til S0. Herefter ser formlen således ud: 

 

St = St-dt + r*St-dt*dt + σ* St-dt*ε*√dt 

 

Således er det altså prisen på t-dt, plus den simulerede ændring i denne. Dermed bliver ST fundet. 

Efter de fem priser på tidspunkt T er fundet, regnes payoff, P, for hver enkelt sti som: 

 

P = max(X – ST, 0) 

 

Gennemsnittet af alle payoffs beregnes, og denne tilbagediskonteres med exp(-r*T): 

 

Hermed er prisen på den europæiske put option beregnet vha. Monte Carlo metoden. Der er 

selvfølgelig nogle grove approksimations fejl i dette eksempel. Tidsskridtene skal være meget små, 
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da GBM egentlig er en kontinuert proces, mens der skal mange simulationer til, for at få 

optionsprisen til at konvergere mod den sande værdi. 

 

En af de store fordele ved MCS er at metoden kan bruges til at værdiansætte aktiver der ikke lader 

sig værdiansætte med lukkede formler. Altså aktiver hvor det ikke er muligt at finde en formel som 

eksempelvis Black & Scholes formel til at finde den eksakte værdi af aktivet. Samtidig kan Monte 

Carlo metoden også med fordel benyttes til at værdiansætte aktiver der er stiafhængige.  

 

Hvis man eksempelvis ønsker at finde prisen på en to-årig asiatisk option, hvor strikekursen er et 

gennemsnit af aktiens kurs på hhv. tidspunkt et samt tidspunkt to, er det meget ligetil. Som det sås i 

eksemplet ovenfor, så simuleres en række faktiske stier. På baggrund af disse stier kan optionens 

strikekurs udregnes, og optionen derefter værdiansættes analogt med ovenstående eksempel. 

 

Endnu en fordel er at metoden er relativt simpel at implementere i praksis, i hvert fald i denne 

simple form. 

 

En af ulemperne ved MCS metoden er umiddelbart det antal simulationer der skal til for at få 

resultaterne til at konvergere mod de sande værdier. Det kan altså bruge en del beregningskraft at 

gennemføre alle de krævede simulationer, og hermed være tidskrævende hvilket ikke altid er 

ønskværdigt. 

 

Antallet af simulationer er en vigtig faktor for MCS estimatets præcision. Lad os antage at antallet 

af simulationer er M, de resulterende payoffs middelværdi er µ, og at standardafvigelsen er ω. µ er 

den værdi vi benytter for at beregne optionens endelige pris. Estimatets standardafvigelse ser 

dermed således ud: 

 

ω/√M 

 

Et 95% konfidensinterval kan nu estimeres på MCS prisen, som: 

 

µ +/- 1,96*µ/√M 
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Det er altså simpelt at komme med et bud på simulationens præcision. Som det også fremgår af 

ovenstående, så er estimatets præcision omvendt proportionalt med kvadratroden af antallet af 

simulationer. Ønsker man at fordoble præcisionen, skal man gennemføre fire gange så mange 

simulationer. Ønsker man at forbedre præcisionen med en faktor 10, skal man gennemføre 100 

gange så mange simulationer osv. 

 

Som nævnt tidligere er en af ulemperne ved MCS metoden, at man skal gennemføre en del 

simulationer for at pånå et tilstrækkeligt præcist resultat. Det tager en del beregningstid, og der 

eksisterer en række mulighed for enten at reducere tidsforbruget, eller øge præcisionen. 

 

Antithetic metoden bygger grundlæggende på at den stokastiske variabel ε er 

standardnormalfordelt. Da standardnormalfordelingen antages at være symmetrisk fordelt omkring 

nul, så vil et udtræk ε kunne modsvares af -ε. Man kan altså få to udtræk fra fordelingen i en enkelt 

simulation. 

 

Man kan nu beregne den normale værdi af derivatet f1, på baggrund af ε værdierne, mens antithetic 

værdien f2 beregnes på baggrund af -ε værdierne. Den endelige værdi beregnes nu som: 

 

2

)( 21 ff
F

+=  

 

Hvis ω er f’s standardafvigelse, og M er antallet af parvise simulationer, så er standardafvigelsen på 

f lig: 

 

M

ω
 

 

Dette er typisk mindre en et normalt estimat regnet på 2M antal simulationer. 

 

Endnu en metode til at forbedre Monte Carlo metoden, er Control Variate. Denne metode bygger på 

værdiansættelsen af to aktiver. De to aktiver, A og B, er to optioner med ens karakteristika. A kan 
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ikke værdiansættes eksakt, men det kan B. Først værdiansattes begge vha. Monte Carlo simulation, 

og efterfølgende værdiansættes den endelige værdi af A, således: 

 

fA = fA
* - fB

* + fB 

 

Hvor fB er den eksakte værdi af B, mens fA
* og fB

* er de simulerede værdier, baseret på de samme 

tilfældige tal. Ovenstående bliver eksempelvis brugt af Hull & White til at evaluere effekten af 

stokastisk volatilitet på en europæisk call option. I dette tilfælde er aktiv A en europæisk call option 

med stokastisk volatilitet, mens B er den samme option med konstant volatilitet. 

 

Metoden bruger altså en analytisk løsning på et analogt aktiv, til at forbedre værdiansættelsen af 

aktivet. 

 

6.4 Regressioner 

I denne opgave vil den tidligere beskrevne Monte Carlo metode blive kombineret med regressioner. 

Det er derfor relevant at komme kort ind på hvordan grundlæggende regressioner virker. 

 

Inden for finansiering benyttes normalfordelingen ofte til at beskrive fordelingen eller 

udfaldsrummet af diverse aktiver. En akties afkast kunne eksempelvis antages at følge en 

normalfordeling, med en given middelværdi og standardafvigelse. Om det er en rimelig antagelse 

eller ej, vil der ikke blive taget yderligere stilling til her. 

 

Aktiens afkast forventes at være middelværdien, men givet standardafvigelsen er dette selvfølgelig 

ikke altid tilfældet. Normalfordelingen rummer fint denne spredning, men der er ingen forklaring af 

afvigelserne. Det er ikke indlysende om det drejer sig om en tilfældighed, eller om afvigelsen kan 

forklares. 

 

En regression forsøger at forklarer ændringer i en variabel, ud fra ændringerne i en anden. Man 

kunne for eksempel forestille sig at ovenstående aktie kunne forklares ud fra olieprisen. I dette 

tilfælde kan en lineær regressionsmodel opstille en lineær model for hvordan aktiens udvikling 

hænger sammen med olieprisens udvikling.  
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Variablen der ønskes forklaret kaldes for den afhængige variabel eller responsvariablen. Variablen 

der skal forklare ændringer kaldes den uafhængige variabel eller den forklarende variabel. En 

simpel lineær regressionsmodel indeholder kun en enkelt forklarende variabel, som i ovenstående 

eksempel, mens en multipel lineær regressionsmodel, kan indeholde en række forklarende variabler. 

 

En regressionsmodel kan ikke forklare alle ændringer, og er også underlagt tilfældig eller 

uforklarlig variation. Der er altså en del variation der kan forklares, systematisk variation, og en del 

der ikke kan forklares, den usystematiske variation. Det er dog væsentligt bedre end at antage at al 

variationen er tilfældig. 

 

Lad os antage at aktieafkastet er den afhængige variabel Y, mens X er ændringen i olieprisen, den 

forklarende variabel. Y antages at være normalfordelt med middelværdi og varians således: N(µ, 

σ2). Y kan i en regressionsmodel forklares således: 

 

Y = β0 + β1*X1 + e 

 

β værdierne er de konstante parametre i ligningen. Altså den følsomhed som Y har overfor X. β0 

svarer til skæringen med y-aksen, mens e er residual leddet, der indeholder den uforklarede varians. 

I grafen nedenfor, vises et eksempel på et dataplot, med en regressionslinie igennem. Linien følger 

formlen ovenfor. 

 

For at bestemme den rette linie, er det nødvendigt at estimere β parametrene i ligningen. Dette gøres 

med OLS metoden, Ordinary Least Squares. Generelt set handler det om at minimere summen af de 

kvadrerede residualer. Residualerne er afstanden fra punkterne i plottet til linien. Det er altså den 

samlede absolutte sum af disse  
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afstande man søger at minimere, for at få den linie der bedst beskriver udviklingen i datasættet. 

Formålet med regressionen er selvfølgelig at kunne forklare afvigelser fra en forventning, men også 

et værktøj til at kunne forudsige udviklingen i den afhængige variabel. 

 

For at teste en regression er der en række forudsætninger der skal være opfyldt. Data skal være 

normalt fordelt, der må ikke være autokorrelation m.m. I Excel kan man vha. Data analyse 

værktøjet lave en regression på sit datasæt. Her kan man få en række grafer ud, og samtidig få lavet 

nogle test der er relevant i klassisk mere statistisk analyse. I vores opgave vil denne del af 

regressionen ikke fylde noget. Altså test af normalitet m.v. Der vil blive fokuseret på at få estimeret 

beta værdier, og bruge disse til at komme med skøn på den fremtidige udvikling af de udvalgte 

aktiver. 

 

Beta værdierne kan bestemmes direkte vha. Matrix regning. Da det passer godt ind med den VBA 

model der skal bruges er det den fremgangsmåde der vil blive benyttet. Hvis vi ser på ligningen for 

regressionen igen, beskrevet på matrix form: 

 

Y = X*β + e 

 

Y er en vektor af afhængige tal der ønskes forklaret, β er en vektor af beta estimaterne, med β0 

konstanten som første værdi. X er en matrix indeholdende det uafhængige data, hvor første ”søjle” 

indeholder 1-taller, for at beregne β0. e er en vektor med residualerne. For at finde løsningen for 
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beta værdierne, skal der flyttes lidt rundt på ligningen. Først ganges igennem med XT som er den 

transponerede X matrice: 

 

XT*Y = XT*(X*β + e) 

 

XT*Y = XT*X*β + XT*e 

 

Det kan vises at XT*e = 0, da residualerne antages at være uafhængige af de forklarende variabler, 

altså: 

 

XT*Y = XT*X*β 

 

Der ganges nu igennem med (XT*X)-1, den inverse matrix af XT*X: 

 

(XT*X)-1*XT*Y = (XT*X)-1*XT*X*β 

 

(XT*X)-1*XT*X er sådan set en matrix ganget på sin egen inverse. Det giver identitets matrixen I, 

som er en matrix fyldt med nuller, med 1-taller i diagonalen. Eksempelvis giver X*I = X. Det svarer 

altså til at gange med 1: 

 

(XT*X)-1*XT*Y = I*β 

 

(XT*X)-1*XT*Y = β 

 

Dermed er det altså muligt at finde de endelige beta-værdier, efter at X samt Y matricerne er 

bestemt. Ovenstående formel vil blive benyttet for at bestemme regressions parametrene i opgavens 

videre forløb. 
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6.5 Least Squares Monte Carlo simulation 

Optioner har altid været svært at værdiansætte, særligt amerikanske optioner hvor der er flere 

faktorer som afhænger af options værdi. Dette er primært fordi binomiale teknikker bliver upraktisk 

i situationer, hvor der er flere faktorer. En metode til at løse problemet er Least Squares Monte 

Carlo simuation. Ved brug af denne teknik kan man finde prisen på en amerikansk og bermuda 

option, der afhænger af flere faktorer, eller evt. er stiafhængige.  

 

Ved bermuda optioner sammenligner man payoff ved at exierce nu mod payoff ved at fortsætte med 

optionen. Hvis payoff er større ved at exercise nu, frem for det forventede payoff i fremtiden, vil 

man gøre brug af sin option med det samme. Det har derfor meget stor betydning at man kan 

simulere den rigtige betingede forventede pris på optionen i fremtiden, da dette danner grundlag for 

ens beslutning om option skal kaldes eller ej. Denne forventede værdi kan estimeres ved at bruge 

oplysninger om tværsnitsarealet i simuleringen ved at bruge least squares. Dette gøres ved at 

regressere det ex post realiserede payoff ved at forsætte med optionen i en funktion med værdierne 

fra de fastsatte variabler. De plottede værdier fra regressionen bestemmer værdien af den betingede 

forventningsfunktion. Denne værdi findes for hver exercise mulighed, og på den måde kan man 

opstille en tabel som kan danne grundlag for den optimale exercises strategi for hver sti eller 

knudepunkt. På denne måde er det muligt at bestemme om det vil være bedst at forsætte med sin 

option eller gøre brug af retten til at udnytte optionen.  

 

Metoden forklares bedst ved at gennemgå et praktisk eksempel. Nedenfor vises et meget forsimplet 

eksempel på simulering af en optionspris ved brug af Least Squares Monte Carlo simulation.  

 

Som tidligere nævnt er det bedst at excercise hvis den nuværende indfrielsesværdi er højere end den 

forventede fremtidige værdi. Derfor vil vi nedenfor forsøge at finde den forventede fremtidige 

værdi, ved brug af tværsnitsarealet i de simulerede stier. Dette gøres ved at regressere det 

efterfølgende cash flow ved at lade optionen leve. Denne regression vil tage udgangspunkt en 

funktion som indeholder de relevante fastsatte variabler.   

 

Vi vil i det efterfølgende eksempel betragte en put option på en ikke udbyttebetalende aktie med 

følgende karakteristika: 

Pris = 50 
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Strikepris = 55, på tid 1, 2 og 3. 

Risikofri rente = 3 % 

Antal stiger = 10.  

Nedenstående tabel viser en række stier som er fremkommet under forudsætning af den tidligere 

beskrevet risikoneutral forudsætning.  

 

sti t = 0 T = 1 t = 2 t = 3 
1 50,0 54,7 58,1 65,0 
2 50,0 49,2 52,7 49,1 
3 50,0 57,3 62,2 69,6 
4 50,0 46,3 44,2 47,2 
5 50,0 49,7 54,7 58,4 
6 50,0 47,5 52,3 51,5 
7 50,0 52,0 56,9 49,8 
8 50,0 54,3 55,9 60,3 
9 50,0 52,4 54,4 58,9 
10 50,0 51,0 58,3 54,3 

  

 

Først analyseres de enkelte stiger bagfra, således at payoff på tid 3 evalueres. Denne analyse hvor 

man kun betragter den sidste sti vil være den samme som at værdiansætte en europæisk option, altså 

en option som kun kan udnyttes ved udløb. For at lave værdiansættelsen af en bermuda option skal 

vi også analysere tidspunkt 2 og 1, som beskrives senere i eksemplet. 

  

Værdien ved tid 3 
sti Payoff 
1 0,0 

2 5,9 

3 0,0 

4 7,8 

5 0,0 

6 3,5 

7 5,2 

8 0,0 

9 0,0 

10 0,7 
 



42 

Denne betragtning er forholdsvis simpel da det blot er at sammenligning exercise prisen med 

værdien på tidspunkt 3. Ovenstående tabel viser den værdi optionen vil indbringe ved de enkelte 

stier. 3 af stierne er ikke in-the-money, mens de øvrige stier vil indbringe en genvist ved udnyttelse.  

 

Værdier ved tid 2 
sti Payoff 
1,0 0,0 
2,0 2,3 
3,0 0,0 
4,0 10,8 
5,0 0,3 
6,0 2,7 
7,0 0,0 
8,0 0,0 
9,0 0,6 
10,0 0,0 

 

Når vi betragter observationerne ved tid 2, er det første skridt at sortere de stier hvor optionen ikke 

er in-the-money i forhold til excercise prisen og lade de øvrige observationer blive tilbage. Vi kan 

se af ovenstående tabel at 5 af stierne er in the money, disse stier skal videre behandles for at finde 

ud af om optionens skal udnyttes eller ej.  

 

Denne vurdering foretages ud fra hvorvidt de enkelte stier har en højere nutidsværdi ved at lade 

dem leve, frem for at udnytte optionen. For at finde nutidsværdien skal det fremtidige cash flow 

tilbagediskonteres. Hvis X betegner prisen på tid 2 og Y betegner den tilbagediskonterede værdi af 

cash flow fra tid 3, kan følgende funktion skrives som beskriver udviklingen i optionens fremtidige 

værdi:  

 

Y1 = 2
10 * Xββ +  

 

For at forstå denne metode, bliver vi nødt til at dykke lidt dybere ned i funktionen. Først og 

fremmest er det vigtigt at skelne mellem to Y-værdier, den første Y værdi betegner det 

tilbagediskonterede cash flow fra tid 3, mens det som vi kalder for Yc betegner det forventede 

payoff ved at lade payoff for tid 2 forsætte til optionen udløber. Vi kender på nuværende tidspunkt 

payoff ved de enkelte stier i tid 2, men vi ved endnu ikke hvad den tilbagediskonterede værdi for 
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cash flowet ved tid 3 er. Det er vigtigt at gøre opmærksom på at denne værdi ikke danner det 

endelige grundlag for beslutninger om at lade optionen fortsætte, men benyttes til at estimere en 

fremtidig pris på optionens værdi ved at lade den fortsætte, dette sker ved brug af regression. 

Nedenfor ses de tilbagediskonterede værdi fra tid 3: 

 

Tilbagediskonterede værdier fra tid 3: 
Sti Payoff (Y)  Diskonteringsfaktor 
1 0 0,97045  
2 5,7   
3 0   
4 7,6   
5 0   
6 3,4   
7 5,1   
8 0   
9 0   
10 0,7   

 

Da vi kender Y, skal vi for at kunne lave denne endelige regression, finde 2X -værdierne. Det er 

vigtigt at nævne at vi blot antager at Yc kan beskrives ud fra den ovenstående funktion, uagtet om 

dette er plausibelt. Vi vil senere i opgave benytte en anden funktion til at beskrive Yc, men for 

overskuelighedens skyld, har vi valgt at benytte 2X i eksemplet. Metoden og fremgangsmåden er 

præcis den samme og hindrer ikke eksemplet.  

 

Nedenfor ses alle 2X -værdierne for de enkelte stier ved tid 2.  

    sti      2X  
1 3371,2131 
2 2772,1018 
3 3871,5498 
4 1957,2311 
5 2993,8497 
6 2734,0628 
7 3238,6886 
8 3126,6857 
9 2961,861 
10 3397,247 

 

Det skal nævnes at der ved denne Least Squares metode kun betragtes stier som er in-the-money, 

derfor skal vi nu fra sortere alle stier som ikke er in-the-money ved tid 2, det giver følgende billede: 



44 

Videreførte stier  
Y X payoff X2 
5,71986 2,3 2772,10175 
7,58318 10,8 1957,23111 
0 0,3 2993,84973 
3,39487 2,7 2734,06283 
0 0,6 2961,86102 

 

Ved at regresser Yc på 2X estimeres betaværdierne. Regressionen kan laves ved brug af dataanalyse 

i excel og giver følgende output: Y = 21,57 – 0,0068 * 2X . 

Ved brug af denne formel bliver Yc værdier som følger: 

 

Yc værdier og X-værdier 
sti Yc payoff  X payoff 
2 2,7 2,3 
4 8,3 10,8 
5 1,2 0,3 
6 3,0 2,7 
9 1,4 0,6 

 

Nu kendes estimatet af værdien ved at lade optionen fortsætte og værdien ved at excercise optionen 

på tid 2. Nu kan det nemt afgøres hvad der skal ske med optionen i de enkelte stier, og kun sti 4 

bliver excerciset, da denne er den eneste observation som har en højere pris i markedet end den 

forventede pris ved at lade optionen fortsætte.   

Da  optionens optimale udnyttelsesmønster kendes ved tid 2 og 3, opstilles en tabel som viser det 

foreløbige cash flow før vi inddrager tid 1: 

 

Cash flow på tid 2   
sti  t = 1 T = 2 t = 3 
1 _ 0 0 
2 _ 0 5,9 
3 _ 0 0 
4 _ 10,8 0 
5 _ 0 0 
6 _ 0 3,5 
7 _ 0 5,2 
8 _ 0 0 
9 _ 0 0 
10 _ 0 0,7 
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Cash flowet på tid et og to er nu bestemt, og kun exercise mulighederne for tid 1 mangler. Dette 

gøres helt analogt med forgående evaluering, og man starter således med at frasortere de stier som 

ikke er  in-the-money. Herefter er der 9 stier tilbage, da det kun er 1 sti som ikke er in-the-money, 

dette er selvfølgelig lidt usædvanligt, men ikke desto mindre faktum, i dette lille minieksempel.  

 

Tilbagediskonteringen af cash flowet fra tid 2 til tid 1, sker præcis på samme måde som ved tid 3. 

Diskonteringsfaktoren er også den samme da der tilbagediskonteres 1 periode og renten er den 

samme. Vi for derfor følgende cash flow: 

 

Tilbagediskonterede værdier fra tid 2: 
sti payoff (Y)  diskonteringsfaktor 
1 0 0,97045  
2 2,279817   
3 0   
4 10,44141   
5 0,275526   
6 2,63159   
7 0   
8 0   
9 0,559964   
10 0   

 

For at finde Yc for tid 1, benyttes samme formel som tidligere Y1 = 2
10 * Xββ + . Denne formel 

beskriver sammenhængen mellem Y1 og X, altså den tilbagediskonterede værdi af optionen fra tid 

2 til tid 1 og exerciseprisen på tid 1. Ved at lave en regression på dette forhold fås følgende 

sammenhæng: Y1 = 23, 879 – 0,00853 * 2X : 

Videreførte stier  
Y X payoff X2 
0 0,3 2995,83971 
2,27982 5,8 2419,35255 
10,4414 8,7 2143,94835 
0,27553 5,3 2473,61506 
2,63159 7,5 2260,09884 
0 3,0 2703,72998 
0 0,7 2951,76773 
0,55996 2,6 2744,44851 
0 4,0 2598,29053 
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Nu hvor excerise strategien er kendt for tid 3, 2 og 1, kan følgende matrice opstilles, hvor det 

fremgår hvilke stier der bliver exerciset og på hvilket tidspunkt det sker.  

 

sti  t = 1 T = 2 t = 3 
1 1 0 0 
2 1 0 0 
3 0 0 0 
4 1 0 0 
5 1 0 0 
6 1 0 0 
7 1 0 0 
8 1 0 0 
9 1 0 0 
10 1 0 0 

 

For at foretage selve værdiansættelsen skal det præcise payoff ved hver sti være kendt. Når vi 

kender dette er det rimelig simpelt at beregne værdien på optionen. Payoffet findes ved at exercise 

optionen ved alle de stier hvor der er anført et 1 tal i ovenstående tabel. Dette vil give følgende cash 

flow matrix: 

 

Cash flow for optionen  
sti  t = 1 t = 2 t = 3 

1 0,3 0 0 

2 5,8 0 0 
3 0 0 0 

4 8,7 0 0 

5 5,3 0 0 

6 7,5 0 0 

7 3,0 0 0 

8 0,7 0 0 

9 2,6 0 0 

10 4,0 0 0 
 

Det er ikke et karakteristika ved værdiansættelse af optionen af der sker så mange exercises ved tid 

1, at det er tilfældet i vores eksempel skyldes formentlig optionen er tildelt in-the-money. Forholdet 

har dog ikke betydning for eksemplets forståelse og giver et korrekt billede af selve metoden, 

hvorpå værdiansættelse foretages ved Least Squares Monte Carlo simulation.  
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Da cash flowet for hele option nu er kendt, kan værdiansættelsen finde sted. Dette sker ret simpelt 

ved at tilbagediskontere alle stierne tilbage til tid 0. Det vil altså sige at cash flowet ved tid 3, skal 

tilbagediskonteres 3 perioder, mens cash flowet for tid 1 kun skal tilbagediskonteres 1 periode. Når 

alle stier er korrekt tilbagediskonteret summeres alle værdierne og dette divideres med antal stier, 

altså i ovenstående eksempel 10. Dette giver i vores eksempel en optionspris på 3,678 kr. Til 

sammenligning er prisen på samme option som blot antages at være europæisk 2,118 kr. Denne pris 

findes ved at tilbagediskontere cash flowet fra tid 3 til tid 0. Det giver ganske fin mening at den 

amerikanske(bermuda) option er dyrere end den europæiske, da denne type af option giver langt 

større flexibilitet, samt muligheden for at exercise når det rent faktisk er favorabelt. 

 

I vores egen faktiske implementering af metoden, er det dog et andet sæt af basis funktioner der vil 

blive brugt. Egentlig er det en vurderingssag hvad der bruges, men Longstaff & Schwartz foreslår et 

sæt af vægtede Laguerre funktioner. Den generelle formel for funktionerne ser således ud: 
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Den regressionsmodel der benyttes fremadrette, vil altså se således ud: 

 

Y = α + β0*L0 + β1*L2.... βn*Ln 

 

Og når antallet af basisfunktioner ændres, er det dermed antallet af led i ovenstående sammenhæng, 

der varierer. 

 

7. Sammenfatning 

 
I de ovenstående afsnit er de forskellige modeller til options prisfastsættelse gennemgået. Først blev 

der redegjort for Black & Scholes formel, som er en eksakt metode til værdiansættelse af 

europæiske vanillaoptioner. Der blev gjort forskellige overvejelser vedrørende parametrene samt 

antagelserne, som principielt er gældende for alle modeller. Efterfølgende blev der redegjort for 

aktiebinomialmodellen, som til forskel fra Black & Scholes formel kunne håndtere derivater med 
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mulighed for førtidsindfrielse. Disse to modeller vil senere danne grundlag for vurderingen af 

prisfastsættelser fra Least Square Monte Carlo metoden. 

 

Inden selve Least Squares Monte Carlo metoden blev gennemgået, blev der først redegjort for de to 

delkomponenter i metoden. Monte Carlo simulation, der ikke kan håndtere derivater med 

amerikansk excercise mønster men derimod stiafhængige derivater, samt grundlæggende forståelse 

af regressioner. 

 

Sidst men ikke mindst blev selve Least Squares Monte Carlo metoden gennemgået. Metoden blev 

vha. et eksempel illustreret og der blev redegjort for hvilke basisfunktioner der vil blive brugt 

fremadrettet. Det blev også klarlagt et metoden både kan håndtere derivater med mulighed for 

førtidsindfrielse, samt stiafhængige egenskaber. 

 

8. Implementering af modellen 

 
I det foregående er de teoretiske betragtninger for værdiansættelse af optioner blevet beskrevet. 

Vinklen på den teoretisk del har været meget beskrivende og forklarende, men der er ikke foretaget 

nogen dybdegående analyse af de forskellige metoder hvorpå man kan værdiansætte optioner af 

forskellig karakter. I den efterfølgende del, vil de mere analytisk perpektiv indtages og de 

forskellige metoder vil blive sammenlignet på kryds og tværs.  

 

For at kunne iværksætte denne analyse  er der til formålet opbygget en model, der kan værdiansætte 

bermuda optioner både med og uden dividende udbetaling. Modellens udformning bygger på 

teorien fra Least Squares Monte Carlo. Denne model vil sammen med Black Scholes og 

aktiebinomial modellen danne grundlag for analysen. Analysen vil tage afsæt i en test af modellen, 

altså om modellen er valid og generer de korrekte priser i forhold til teorien. Samtidigt undersøges 

konvergensen i modellens output. Herefter sammenlignes outputet ved de forskellige metoder og 

det vurderes hvorvidt dette stemmer overens med teorien. Endvidere vil vi lave en 

følsomhedsanalyse på udvalgte inputsparametre i modellerne.  
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8.1 VBA funktioner 

Denne opgave skal ikke handle om programmering, eller IT teknik, men det anses alligevel for 

relevant at komme ind på de værktøjer der er blevet benyttet for praktisk at kunne implementere 

LSM metoden. Model-algoritmen for metoden er lavet i Visual Basic for Applications (VBA) i 

Excel. For at kunne gennemløbe mange tusinde simulationer, samt regressere en mængde data, flere 

gange i en enkelt prisfastsættelse, har det været nødvendigt at benytte en eller anden form for 

computerteknik. I dette tilfælde er VBA det eneste programmeringssprog der har været kendskab 

til. 

 

Grundlæggende er der blevet lavet en række funktioner i Excel, som vha. af inputsparametre samt 

nogle antagelser, kan komme med prisen på den ønskede bermuda option. Funktionen skal først og 

fremmest kende aktiens volatiliteten, den risikofrie rente, aktieprisen på t = 0, antallet af ønskede 

simulationer samt optionens strikekurs. For at simplificere modellen en smule, kan man ikke give 

optionens løbetid, T, som input. Istedet angiver man, hvor mange excercise muligheder der skal 

være, samt hvor langt der skal være imellem disse. Eksempelvis fire excercises, og 0,25 som 

skridtlængden for excercises. Det antages at dette dermed er en 1-årig option, med kvartalsvise 

excercises. Dette er gjort for at sikre sig at tingene ”går op”. Hvis man tager udgangs punkt i T kan 

det medfører nogle skæve excercise tidspunkter, som algoritmen muligvis ikke ville tage højde for. 

Den ovenstående løsning antager dog, at man altid står på et excercise tidspunkt, eller øjeblikket 

efter, for at simplificere modellen. På denne måde er alle excercise skridtlængderne lige lange. 

 

De første udkast til funktionerne, blev lavet i Excel 2003. Efter noget tid viste det sig dog er der lå 

nogle begrænsninger i denne version. En af de største var dog MMULT/MINVERSE funktionerne, 

der bruges til matrix regning. Disse funktioner var åbenbart begrænset til at håndtere maksimalt 

5461 ”enheder” af data. I vores tilfælde betød det, at der ikke kunne regresseres på mere end 1365 

simulationer, i en funktion med 4 basis funktioner. Da det var helt uacceptabelt, begyndte vi 

derefter at benytte Excel 2007. Her stødte vi efterfølgende på begrænsninger vedr. TRANSPOSE 

funktionen, igen anvendt til at transponere matricer i forbindelse med regressionen. Denne kunne 

ikke håndtere matricer med dimensioner større end 65536 * 256. Her var problemet altså igen, når 

vi kom over ca. 65.000 simulationer.  
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Løsningen på dette problem var selv at lave en transponerings routine i VBA. Dermed var vi ikke 

begrænsede af Excels indbyggede funktioner. Da det nu var muligt at gennemføre en endnu længere 

række af simulationer, opstod næste forhindring. MMULT skabte nu problemer, da den lå under for 

tilsvarende begrænsninger som TRANSPOSE funktionen. Igen blev løsningen at to nye matrice 

multipliceringsrutiner blev lavet, til at erstatte den indbyggede MMULT funktion.  

 

Alt i alt er der blevet lavet en del funktioner til denne opgave. Først og fremmest blev der lavet tre 

funktioner til at genere en prismatrice, med udgangspunkt i inputparametrene, samt en Geometrisk 

Brownsk Bevægelse. Den første er en standard funktion, og den næste er en Atithetic version af 

denne. De sidste er en standardversion, der tager højde for evt. dividende udbetalinger i den 

underliggende aktie. Alle tre kan altså blive kaldt i de faktiske LSM funktioner. 

 

Dernæst er to transponeringsrutiner blevet lavet. En til arrays med to dimensioner, og en til arrays 

med en dimension, til at erstatte den indbyggede TRANSPOSE funktion der ikke opfyldte behovet 

til denne opgave. På samme vis er to matrice multipliceringsfunktioner lavet, igen en til arrays med 

to dimensioner, og en til arrays med en dimension. 

 

En grundlæggende funktion til at værdiansætte bermuda call optioner er blevet lavet i flere udgaver. 

Til bermuda call optioner er der lavet en med værdiansættelse vha. tre basisfunktioner og en vha. 

fem basisfunktioner. Samtidig er der lavet en antithetic version af begge disse. Ydermere er der 

lavet en version der tager højde for udbyttebetalinger på det underliggende aktiv, med hhv. tre og 

fem basisfunktioner. Altså seks call funktioner i alt. Et tilsvarende sæt funktioner er lavet til at 

værdiansætte put optioner. Sidst men ikke mindst blev der lavet et par funktioner til at værdiansætte 

den asiatiske bermuda put, med hhv. ni og fem basisfunktioner. 

 

Yderligere er der implementeret Black & Scholes formel i VBA, for at lette arbejdet en smule. Der 

er lavet både put og call versioner af denne samt funktioner der tager højde for udbyttebetaling på 

det underliggende aktiv. 

 

Aktiebinomial modellen er i denne opgave blevet illustreret vha. et aktietræ i excel. Dette fungerer 

fint til at illustrere pointen visuelt, men er ikke så praktisk hvis parametrene ændrer sig, især ikke 

løbetiden samt antallet af tidsskridt. Til dette formål er der også blevet lavet en funktion. 
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Aktiebinomial funktionen kan værdiansætte put samt call optioner og håndtere amerikanske samt 

europæiske excercise mønstre. Samtidig er der også en funktion der tager højde for udbytte 

betalinger. 

 

Alle funktioner kan findes i bilagsmaterialet.  

 

9. Konvergens af LSM modellen 

 
I dette afsnit vil to aspekter af LSM metoden blive testet. Først og fremmest et kvalitetscheck af 

koden. Det er vigtigt at teste om der er fejl i koden, der kan skabe systematiske fejl. Yderligere er 

det også en test af selve metoden, i form af hvor hurtigt den konvergere mod den sande værdi af 

optionen. De to parametre der højst sandsynligt vil påvirke præcisionen samt konvergensen af 

metoden, er antallet er simulationer og længden af tidsskridtene. Antallet af simulationer er kritisk 

for at få de stokastiske processer til at nærme sig en middelværdi af metoden. Antallet af tidsskridt 

betyder en del for antagelserne omkring den underliggende aktieproces. Jo større tidsskridt, jo 

mindre holder antagelsen om en kontinuert aktieproces. Det vil under alle omstændigheder skabe 

divergens i LSM resultaterne fra den sande værdi.  

 

Yderligere angiver Longstaff & Schwartz i deres artikel at konvergensen også afhænger af antallet 

af basis funktioner i brug. Dog er der ikke her et krav om at variablen skal gå mod uendeligt, som 

det gør sig gældende for antallet af simulationer. Niveauet er ikke nøjagtigt angivet, men 

konvergens for dette parameter skulle angiveligt opnås inden for et overskueligt antal 

basisfunktioner. 

 

Sidst men ikke mindst, så betyder antallet af excercise muligheder også noget for konvergensen 

mellem en bermuda option, samt en ægte amerikansk option, med et kontinuert antal excercise 

muligheder. Da det er denne sande værdi der typisk bliver sammenlignet med, er der ikke noget 

forkert i at LSM værdien ikke rammer præcis, da det ikke nødvendigvis er den samme værdi der 

ligger i antallet af excercise muligheder.  
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Longstaff & Schwartz har selv et bevis for konvergensen af LSM metoden. Uden at gå ind i selve 

beviset, opfylder LSM konvergensen følgende ulighed, for N � ∞: 
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I ovenstående angiver V(X) den sande værdi af en amerikansk option, N angiver antallet af 

simulationer, M antallet af basisfunktioner, ω en given stokastisk aktiesti og K antallet af excercise 

muligheder. LSM(ω; M; K) angiver nutidsværdien af en given sti, hvor LSM metodens excercise 

mønster er fulgt, dvs. reelt en bermuda option. Ovenstående ulighed angiver altså, at middelværdien 

af LSM udtrykket går mod V(X) nedefra, når N går mod uendeligt. Hvis man tænker på at værdien 

af at kunne excercise en option før tid, også hænger sammen med kontinuiteten i denne ret, så giver 

ovenstående fin mening. Altså det at kunne excercise diskret, som en bermuda option, fratager en 

smule værdi. Dermed vil LSM værdien som udgangspunkt nærme sig nedefra. 

 

I praksis er det ikke muligt at lave et uendeligt antal simulationer. Det største antal simulationer 

som er blevet forsøgt her er 500.000. At få lavet et jævnt simulationsforløb op til denne grænse har 

vist sig at skabe en del problemer, mest af teknisk art da Excel ofte giver overflow fejl, hvis man 

ønsker at køre mange simulationer. Ikke desto mindre lykkedes det efter en del forsøg, at få en 

tidsserie, der kunne sige noget om konvergensen af metoden.  

 

I sammenligningen ses der på en bermuda call option, med løbetid 1, S0 = 50, strikekurs = 60, den 

risikofrie rente, r = 6% samt volatilitet = 30%. Bermuda optionen kan excercises kvartalsvist. LSM 

funktionen er evalueret på baggrund af 3 basisfunktioner og der er kun regresseret på in-the-money 

stier.  Der er blevet brugt 20 tidsskridt på et år, hvilket resulterer i skridtlængde, dt, på 0,05. Den 

samme prisfastsættelse er kørt 50 gange med 10.000 simulationer mellem hver værdiansættelse. 

Priserne er efterfølgende plottet mod antallet af simulationer, sammen med værdiansættelsen ifølge 

Black & Scholes formlen.  
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Ovenstående plot viser et af resultaterne af konvergenstesten. Som diskuteret andetsteds i denne 

opgave, så skal en amerikansk og en europæisk option alt andet lige have den samme værdi, hvis 

den underliggende aktie ikke udbetaler udbytte. Derfor kan det forventes at ovenstående LSM 

tidsserie skal konvergere omkring BS værdien. Som det ses er der en tendens i LSM værdien til at 

være lavere end BS værdien, men den konvergerer mere og mere nedefra. Dette passer også fint 

med den ulighed præsenteret ovenfor, hvor LSM værdien skulle konvergere mode den sande 

amerikanske optionsværdi, nedefra. Ikke desto mindre er resultatet dog langtfra tilfredsstillende. I 

flere af testene ser det ud til at LSM metoden konvergere mod noget der ligner 3,54. 

 

For at få en fornemmelse af usikkerheden på LSM estimatet, er standardafvigelserne på priserne 

blevet regnet. Som angivet i afsnittet om Monte Carlo simulation, så måles standardafvigelsen på en 

simuleret pris som: 

 

ω/√M 

 

Hvor ω er standardafvigelsen på de endelige payoffs og M er antallet af simulationer. Når 

standardafvigelsen er fundet, er det muligt at udregne et 95% konfidensinterval på estimatet. 

Standardafvigelserne på priser der er fastsat med eksempelvis 500.000 simulationer er meget lave, 

og konfidensintervallerne er derfor også meget snævre. Eksempler på priser med et min/max 

konfidensinterval er plottet i nedenstående graf. 
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Som det ses ligger punkterne utroligt tæt, og standardafvigelserne på et estimat ved 500.000 

simulationer er da også i omegnen af 0,01%. Af ovenstående kan det altså konkluderes at modellen 

ikke konvergere mod BS modellen, efter de helt teoretiske betragtninger. 

 

For at ovenstående skal passe fuldstændigt, skal alle regressioner i LSM modellen da også lede til at 

det aldrig kan betale sig at førtidsindfrie bermuda call optionen. Hvis der kigges nogle eksempler 

igennem, viser det sig dog ikke altid at være tilfældet. Det kan muligvis skyldes at der ikke er nok 

in-the-money stier til at give en retvisende regression. Hvis estimatet fra regressionen blot er lidt 

skævt, er det muligt nogle stier bliver excerciset. Da det optimale excercise mønster i dette tilfælde 

er ikke at førtidsindfriet, giver det god mening at det reducerer værdien, i forhold til BS formlen. 

 

For at simplificere problemstillingen forsøges det nu at værdiansætte en standard europæisk option, 

for således at omgå nogle af de praktiske problemstillinger, og se om koden i sig selv, samt Monte 

Carlo metoden rent faktisk konvergerer mod den sande værdi. 

 

Denne gang forsøges der med væsentligt mere konservative parametre, da tallene viser en tendens 

til at kræve flere simulationer for at få pæne tal, når hhv. volatiliteten samt løbetiden er høj. Altså 

værdiansættes nu en europæisk call option med løbetid 0,5, 20 tidsskridt, volatilitet på 20 %, en 

risikofri rente på 10 %, S0 er 42, mens striken er 40. Optionen er altså in-the-money fra start. Der 

køres fra 100.000 til 500.000 simulationer. 

 

� � �
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Igen ses det at konvergensen af denne helt simple option lang fra er tilfredsstillende. Der kan 

observeres en tendens til at Monte Carlo værdien nærmer sig BS værdien, men det er bestemt ikke 

tæt eller hurtigt nok. I bilagsmaterialet har vi inkluderet detaljeret materiale for en række forskellige 

variationer af MC metoden. Her ses det at en antithetic version af prisfastsættelsen ikke klarer  sig 

meget bedre, men at en direkte simulering af ST konvergere ganske hurtigt. Denne kan simuleres 

vha. de konklusioner der blev draget i afsnittet omkring Ito’s Lemma, men er dog kun brugbart i 

forbindelse med europæiske vanilla optioner, hvor kun prisen på udløbstidspunktet er interessant for 

værdien. 

 

Konklusionen af det output er, at metoden konvergerer. I dette simple eksempel ville det være et 

spørgsmål om at lave en sti der har tilpas små tidsskridt, samt lave tilpas mange simuleringer.  

 
Indtil videre er kun call siden af en option blevet betragtet i en hhv. simpel og i lidt mere 

kompliceret version. For at gøre billedet komplet ses der nu på konvergens niveauerne på en 

bermuda put option. Igen antages det at det underliggende aktiv ikke betaler udbytte. Put optionens 

løbetid er 1, S0 = 50, strikekurs = 60, den risikofrie rente, r= 6 % samt volatilitet = 30 %. Bermuda 

optionen kan excercises kvartalsvist. LSM funktionen er evalueret på baggrund af 3 basisfunktioner 

og der er kun regresseret på in-the-money stier.  Der er blevet brugt 20 tidsskridt på et år, hvilket 

resulterer i skridtlængde, dt, på 0,05. Der er foretaget fem værdiansættelser på 100.000 til 500.000 

simulationer. Værdiansættelsen sammenlignes med en put option der er værdiansat i et 

aktiebinomialtræ. 

���� ����
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Standardafvigelserne og konfidensintervallerne ligger på samme niveauer som tidligere vist, og 

overlapper altså ikke den sande værdi. Ikke desto mindre ses der en væsentlig stærkere tendens i 

ovenstående end i tidligere eksempler. LSM værdien nærmer sig hele tiden værdien fra 

aktiebinomialmodellen. Hvis man ser på de absolutte niveauer er forskellen mellem de to 0,0094 

hvilket mås siges at være ganske tæt på, om end ikke præcist den samme værdi. 

 

Det har vist sig igennem brug af modellen, at put optioner generelt ser mere retvisende ud end call 

optioner. Som tidligere nævnt kan en generel usikkerhed skyldes at der muligvis skal en del data til 

for at give retvisende regressioner i LSM metoden. Yderligere er det dog teoretisk set aldrig 

optimalt at excercise en  call option på en ikke udbyttebetalende aktie. Det vil sige at fejlen ved at 

excercise på en call option, kontra at excercise på en put option, er relativt større, hvilket kunne 

forklare forskellen i værdiansættelserne. Ydermere er det også blevet vist at usikkerheden i den 

mest simple Monte Carlo værdiansættelse kan være ganske stor, trods et stort antal simulationer og 

et nogenlunde antal tidsskridt.  

 

Ikke desto mindre er det også vist i bilagsmaterialet, at Monte Carlo metoden konvergere i det mest 

simple tilfælde, med variansreducerende afarter af algoritmen. Altså kan det antages at hvis antallet 

af simulationer går mod uendeligt, samt at aktiestien er tilnærmelsvis kontinuert, konvergere 

metoden mod den sande værdi. 

 

Alt andet lige så er de absolutte niveauer for afvigelserne ganske lave, og det anses primært at være 

manglende beregningskraft, der begrænser dette afsnit. Større eller flere computere, samt evt. et 

����� � �� � ��
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andet programmeringssprog ville bestemt give mulighed for at skalere værdiansættelserne op på et 

helt andet niveau. 

 

 

10. Sammenligning af værdiansættelse modeller 

 

I dette afsnit sammenlignes Least Squares Monte Carlo modellen med Black Scholes og 

Aktiebinomial modellen. Tanken er at vurdere om LSM giver den korrekte teoretisk værdi i forhold 

til de to øvrige modeller, ved en række forskellige senarier. Der er altså ikke tale om 

følsomhedsberegning af input parametrene i modellen, men en vurdering af om outputet stemmer 

overens med den teoretiske forventning ved forskellige senarier. Der benyttes en LSM model med 

tre basisfunktioner, igennem hele analysen. De faste paramtre er som følger: S0 = 50, antal 

tidsskridt i aktiebinomialmodellen, N = 100, risikofri rente, r = 3%. Bermuda optionerne skifter 

mellem kvart- og halvårlige excercises. 

 

10.1 Call option – uden udbytte 

Først betragtes en call option hvor det underliggende aktiv er en aktie, der ikke udbetaler udbytte. 

Aktien værdiansættes ud fra Least Squares Monte Carlo, Black Scholes og Aktiebinomial modellen. 

Teoretisk set bør alle disse tre modeller giver det samme resultat. Grunden til at de bør antage 

samme værdi skyldes at det aldrig vil være fordelagtigt at udnytte sin exercise mulighed på den 

amerikanske option eller bermuda optionen. For at illustrere dette forhold, kan man betragte en 

amerikansk call-option hvor det underliggende aktiv har en pris på 50 kr. og en strikekurs på 40 kr.  

På nuværende tidspunkt har optionen en værdi på 10 kr., og det kan derfor fristende at exercise 

optionen med det samme, men det skal vise sig ikke at være en god idé. Som investor kan man 

indtage to holdninger til det underliggende aktiv, enten har vedkommende en tiltro til at aktien vil 

stige i værdi, eller også tror investoren at aktien vil blive mindre værd. Hvis investoren har den 

første holdningen til aktien, vil det være i hans interesse at holde aktien efter han har exerciset 

optionen.  Det vil imidlertid bedre kunne betale sig, at holde på optionen, for så skal der ikke penge 

op af lommen, som vil være rentebærende. Herudover vil der også være en højere risiko på 

investeringen ved at exercise optionen og holde på aktien, da der en risiko for at aktien kan falder 
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under 40 kr. og derved begynder man at tabe penge. Hvis man havde beholdt optionen ville man 

blot lade vær med at gøre brug af retten til aktien. Disse argumenter viser at det aldrig vil kunne 

betale sig at exercise en call-option før tid, hvis man tror på at aktien til stige over tid. 

  

Hvis man som investor tværtimod tror på at aktien har nået det højeste niveau og gerne vil ud af 

investeringen med en gevinst på lommen, vil det bedre kunne betale sig at sælge optionen til en 

anden investor som har tiltro til aktien vil stige. En sådan investor vil altid være at finde på 

markedet ellers ville aktien ikke have en værdi på 50 kr., men en værdi på 40 kr. eller derunder. Da 

man nu står i en situation hvor man har en option som er ”in the money” vil man altid kunne finde 

en investor der vil give mere end 10 kr. for optionen, hvor værdien over 10 kr. kan betragttes som 

optionspræmien. Dette vil investoren af samme grund som man vil betale ekstra for en option, 

nemlig at risikoen på investeringen bliver mindre. Da man ved at sælge option altid vil kunne opnå 

et større payoff frem for at exercise vil man naturligvis gøre det. Disse argumenter taler altså for at 

en call-option, hvor det underliggende aktiv ikke er udbyttebetalende bør have samme priser uagtet 

hvilken model der anvendes.  

 

Det vurderes hvordan de tre modeller reagerer på ændringer i volatiliteten, strikekursen og 

løbetiden. Volatiliteten ændres fra lav til høj kombineret med at strikekursen hæves. Der analyseres 

ikke på niveauet på det underliggende aktiv, da det ikke har nogen påvirkning på prisen, med 

forskellen mellem kursen og strikekursen der har en afgørende indvirkning på værdien af optionen. 

Ydermere ændres der i løbetiden, for at se påvirkning heraf.      

Tabellen nedenfor viser værdiansættelsen af en call-option uden udbyttebetaling, hvor det 

underliggende aktiv har en kurs på 50 kr. og hvor alle andre parametre holdes faste.  

 

testnummer ������ X = strike NumOfSim T = tid Black Scholes Aktie binomial LSM Afvigelse
1 20% 55 100000 1 2,65 2,65 2,70 1,9%
2 20% 55 100000 2 4,87 4,88 4,91 0,7%
3 40% 55 100000 1 6,61 6,62 6,22 -6,0%
4 40% 55 100000 2 10,46 10,46 9,82 -6,1%
5 40% 65 100000 1 3,87 3,87 3,87 -0,1%
6 40% 65 100000 2 7,54 7,55 7,43 -1,7%
7 20% 65 100000 1 0,68 0,68 0,73 7,2%
8 20% 65 100000 2 2,17 2,17 2,30 6,0%  
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Af tabellen fremgår det tydeligt at når løbetiden ændres fra 1 til 2 år, stiger prisen markant ved alle 

senarier. Hvis man tænker intuitivt over dette forhold, giver der også god mening at jo længere tid 

optionen har til at komme ”in the money” jo mere vil man betale for at købe optionen. Dykker man 

ned i den matematiske og teoretiske forklaring, skal grunden til værdistigningen findes ved 

volatiliteten, forstået på den måde at den volatilitet som er angivet i tabellen er en årlig volatilitet og 

vil derfor blive Tσ  i det tilfælde hvor løbetiden er 2 år. Hvis man tænker tilbage til en geometrisk 

brownsk bevægelse, vil denne bevægelse ved tid 2, have en periode mere til at stige i og derfor vil 

sandsynligheden for at optionen kommer ”in the money” være større.  

 

Det faktum at volatiliteten har en afgørende betydning for prisen fremgår også tydeligt af tabellen. 

Hvis vi betragter testnummer 1 og 2, og holder det op i mod priserne ved testnummer 3 og 4, ses det 

at disse priser er over dobbelt så høje. Det vil altså sige at hvis volatiliteten stiger dobbelt op, så ser 

det ud til at prisen på optionen også vil stige dobbelt så meget. 

 

Strikekursen spiller også en stor rolle i forhold til værdiansættelsen. Det ses at når strikekursen 

stiger fra 55 til 65 falder værdien af optionen markant. En sjov vinkel man kunne tage på dette 

forhold kunne være hvorvidt man ville foretrække en option med en høj strikekurs og en løbetid på 

2 år eller en option med en lav strikekurs og en løbetid på 1 år. Som det ses ovenfor vil disse to 

optioner prisfastsættes nogenlunde ens, men vælger man optionen som kun løber 1 år, skal man 

have penge op af lommen allerede efter 1 år, hvorimod hvis man køber den option der løber i 2 år, 

vil man kunne vente 1 år mere med at skulle have penge op af lommen. 

 

Sammenlignes de 3 modellers output op imod hinanden må det antages at være fornuftigt. Alle 

modellernes priser er meget ens med svage udsvingninger, den største procentuelle afvigelse vores 

Least Squares Monte Carlo model har i forhold til de to øvrige modeller er ved de 4 ekstrema, altså 

hvor volatiliten er høj og strikekursen er lav og hvor volatiliteten er lav og strikekursen er høj. Ved 

testnummer 7 og 8, kan noget af forklaringen til den relativt store afvigelse findes i at niveauet er 

meget lavt og derfor skal der ikke så meget til før den procentuelle afvigelse bliver høj. Ved 

testnummer 3 og 4 vil der alt andet lige være flere stier ”in the money”, men da optionen er en call-

option, bør alle ”in the money” stier foretrække continuationværdien frem for exerciseværdien, 

dette kan man dog stille spørgsmålstegn ved om også rent faktisk sker i modellen og kan formentlig 

være en forklarende faktor til afvigelsen. En anden faktor til at der fremkommer en afvigelse med 
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udgangspunkt i samme problemstilling, skyldes at det ovenstående datasæt er fremkommet med 

brug af kun 100.000 simulationer og derved er det ikke sikkert at 100.000 simulationer er nok til at 

give den rigtige regression. Da der kun regressers på stier ved Least Squares Monte Carlo som er 

”in the money”, er det muligt at datasætte er for småt til at give 100 procent retvisende billede af 

den sande continuationværdi. Yderligere må afvigelser i excercise mønsteret alt andet lige give 

anledning til en lavere værdi, da den amerikanske option afspejler det excercise mønster der 

maksimere optionens værdi. 

 

Grunden til at der ikke er kørt flere simulationer er med baggrund i tidsaspektet, det tager 

simpelthen for lang tid at køre de enkelte værdiansættelser med de redskaber der var til rådighed.  

Overordnet set følger modellen dog meget fint teorien og afvigelserne er heller ikke kritiske. 

Teorien tilsiger at en europæisk, en bermuda og en amerikansk option skal have samme pris når der 

er tale om en call-option og det er også tilfældet i vores test.  Det faktum at Black Scholes og Least 

Squares Monte Carlo er tæt på at være ens, hænger også fint sammen med at principperne bag 

processen for det underliggende aktivs udvikling over tid, er ens.  

 

10.2 Call option - med udbytte 

Nedenfor ses en sammenligningen mellem de tre værdiansættelses metoder, hvor der er tilført 

modellerne et parameter mere, nemlig dividendebetaling på det underliggende aktiv. Det er gjort for 

at se om modellerne reagere forskelligt på dette parameter eller om vi kan antage at der er enighed 

om niveauet. Niveauet for dividenden er lagt på 2 % da det vurderes at det vil være en meget 

realistisk udbetaling.   

 

testnummer ������ X = strike NumOfSim T = tid Black Scholes Aktie binomial LSM Afvigelse
1 20% 55 100000 1 2,26 2,27 2,22 -0,02
2 20% 55 100000 2 3,93 3,94 4,07 0,03
3 40% 55 100000 1 6,11 6,12 6,25 0,02
4 40% 55 100000 2 9,33 9,37 9,25 -0,01
5 40% 65 100000 1 3,53 3,54 3,59 0,01
6 40% 65 100000 2 6,64 6,68 6,33 -0,05
7 20% 65 100000 1 0,55 0,55 0,49 -0,10
8 20% 65 100000 2 1,66 1,66 1,64 -0,02  
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Af ovenstående tabel ser vi at værdien af optionen har indtaget et lavere niveau og det giver også fin 

mening da option ikke bliver tilført nogen dividende, men kun det underliggende aktiv. Vi ved at 

prisen på det underliggende aktiv bliver mindre værd når der sker udlodning af udbytte og dette 

påvirker naturligvis prisen på optionen negativt, da man jo ikke modtaget udbytte som 

optionsindehaver. Hvis man kunne lave en option som afhæng af afkastet på det underliggende 

aktiv, ville udbytte ikke betyde noget, men da optionen afhænger af prisen på aktivet bliver værdien 

påvirket.  

 

Udover det faktum at prisen på optionen bliver lavere, reagerer optionen ikke anderledes på 

ændringer i volatilitet, strikekurs og løbetid. Det er præcis de samme tendenser som ved optionen 

hvor det underliggende aktiv ikke var dividendebetalende. 

   

10.3 Put option - uden udbytte 

Når vi betragter en put option, hvor det underliggende aktiv ikke udbetaler udbytte, bør en 

amerikansk og en bermuda option have en højere værdi end en europæisk option da man har 

mulighed for at exercise undervejs i optionens levetid. Modsat en call-option kan det i visse 

situationer godt betale sig at exercise før tid. Hvis vi kigger på en put-option som har en strikekurs 

på 15 kr. og der underliggende aktiv er faldet til næsten 0, vil det i dette tilfælde kun kunne betale 

sig at benytte sig af sin put-option, da man tjener 15 kr. upfront og at det underliggende aktiv kun 

vil kun udvikle sig negativt i forhold til put-optionen. Herudover vil man altid hellere have 15 kr. på 

tid 0 end at vente med at modtage betalingen til et senere tidspunkt. Da en bermuda option ikke kan 

exercises når som helst, men dog stadig på nogle på forhånd givne tidspunkt, vil værdien af denne 

type option også være højere end på en europæisk.  

 

Nedenfor sammenlignes de tre værdiansættelsesmodeller ud fra at volatiliteten, strikekursen og 

tiden er variable for at se hvordan modellerne reagere på dette. Vores interesse ligger særligt i 

hvorvidt vores egen Least Squares Monte Carlo model reagerer i forhold til de to øvrige.  
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testnummer ������ X = strike NumOfSim T = tid Black Scholes Aktie binomial LSM Afvigelse Værdi ved tidlig exercise
1 20% 45 100000 1 1,38 1,44 1,47 1,93% 0,08
2 20% 45 100000 2 2,24 2,38 2,37 -0,47% 0,13
3 40% 45 100000 1 4,67 4,77 4,70 -1,33% 0,03
4 40% 45 100000 2 6,90 7,12 6,97 -2,11% 0,07
5 40% 35 100000 1 1,44 1,47 1,51 2,91% 0,07
6 40% 35 100000 2 3,01 3,09 3,15 1,88% 0,13
7 20% 35 100000 1 0,08 0,08 0,10 15,18% 0,01
8 20% 35 100000 2 0,36 0,37 0,38 1,82% 0,02  

 

Den mest i øjenfaldende observation ved denne sammenligning er at de tre modeller passer rigtig 

fint med teorien, det vil altså sige at Black Scholes modellen har den laveste værdi, da det er en 

europæisk option, mens aktiebinomialmodellen har en lidt højere værdi end Least Squares Monte 

Carlo modellen, i hvert fald i de tilfælde hvor prisernes absolutte niveau er højt. Ved de to sidste 

observationer er niveauerne så lave at det er svært at sige noget konkret ud fra en procentuel 

afvigelse. For at gøre afvigelsen mere præcis og opnå en bedre forklaringsgrad, burde man nok 

kigge på en standardafvigelse i stedet for. Dette ville give et bedre billede af afvigelsen.  

 

Værdien ved tidlig exercise angiver den mer-pris man betaler for at købe en bermuda option frem 

for en europæisk option. Her ses det at løbetiden har stor indvirkning på om værdien af optionen 

bliver mere værd. Det observeres at, ved en højere løbetid bliver optionen relativt dyrere, eller 

omvendt jo kortere løbetid desto mere minder prisen på en europæisk option om prisen på bermuda 

option. Dette hænger naturligvis sammen med at når løbetiden stiger fra 1 år til 2 år, vil volatiliteten 

automatisk også stige og derved får man en større chance for at optionen kommer ”in the money” 

undervejs og ”out of the money” ved udløb og derved har ikke giver en gevinst ved en europæisk 

option. Af den ovenstående tabel fremgår det igen tydeligt at jo højere volatiliten er på det 

underliggende aktiv desto højere bliver værdien af optionen.   
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10.4 Put option - med udbytte 

I dette afsnit tilføjes et parameter mere, nemlig dividende betaling på det underliggende aktiv. Vi 

har sat dividende til 2 %. Det giver følgende output for de tre modeller: 

testnummer � �YRO X = strike NumOfSim T = tid Black Scholes Aktie binomial LSM Afvigelse Værdi ved tidlig exercise
1 20% 45 100000 1 1,62 1,64 1,64 0,00 0,02
2 20% 45 100000 2 2,74 2,81 2,82 0,00 0,08
3 40% 45 100000 1 4,97 5,03 4,77 -0,05 -0,21
4 40% 45 100000 2 7,48 7,61 7,29 -0,04 -0,19
5 40% 35 100000 1 1,57 1,59 1,68 0,06 0,11
6 40% 35 100000 2 3,33 3,38 3,39 0,00 0,06
7 20% 35 100000 1 0,11 0,11 0,14 0,30 0,03
8 20% 35 100000 2 0,48 0,48 0,53 0,09 0,05  

Når vi betragter det output vi får ved en put option hvor det underliggende aktiv er en aktie der er 

udbyttebetalende, ses at værdierne ligger markant over værdierne ved en put option hvor det 

underliggende aktiv ikke udbetaler udbytte. At optionen bliver mere værd, gør sig gældende ved 

både en europæisk, en amerikansk og en bermuda option. En sjov observation er at det umiddelbart 

ser ud til at alle tre metoder er lige følsomme overfor dividende udbetalingen, dvs. at de relativt 

stiger lige meget. Men når vi dykker lidt ned i tallene ser vi at den procentuelle stigning er højere 

for en europæisk option end ved den amerikansk og bermuda optionen. Det vil altså sige at jo højere 

udbyttet er, jo mere vil de tre modellers værdiansættelse minde om hinanden.  Dette hænger også 

fint sammen med argumentet for at værdien er højere for en put med et udbyttebetalende 

underliggende aktiv. Argumentet er nemlig at udbyttet gør aktiens kurs mindre og da strikekursen er 

afhængig af denne værdi, bliver sandsynligheden for at kursen kommer ”in the money” større i takt 

med at udbyttet betales. Nedenfor angives stigningen i procent ved at lade det underliggende aktiv 

udbetale udbytte på 2 %: 

 

Black Scholes Aktie binomial LSM
17% 14% 12%
22% 18% 19%

6% 6% 1%
8% 7% 5%
9% 8% 11%

11% 9% 8%
28% 26% 43%
34% 31% 40%  
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11. Følsomhedsanalyse 

 
I dette afsnit vil vi kigge på hvilket af input parametrene som har særlig stor indflydelse på værdien 

af en bermuda option. Dette gøres for at skabe et overblik over hvilket parametre man skal være 

opmærksomme på når man tale værdiansættelse af optioner. Analysen vil tage udgangspunkt i tre 

parametre, nemlig renten, volatiliteten og løbetiden. I analysen er der valgt ”kun” at køre 25.000 

simulationer, da det er nok til at danne sig et indtryk af hvordan parametrene påvirker værdien, 

velvidende at præcisionen ikke er tilstrækkelig. Baggrunden for kun at køre 25.000 simulationer per 

værdiansættelse skyldes alene et tidselement, da det vil tage flere dage at kører fx 500.000 

simulationer per værdiansættelse.  

 

For at have et sammenlignings grundlag til det output der opnås, sættes Least Squares Monte Carlos 

følsomhed over for det 3 parametre op imod Aktiebinomial modellen, dette gøres alene for at tjekke 

validiteten. Vi har valgt at betragte både en call og en put option uden udbyttebetalingen på alle 

parametrene, med følgende faste parametre: 

 

Volatilitet Rente Kurs Exerciseniveau N Tid   

20 % 3 % 50 10 %  100 1 år 

 

Hvor exerciseniveauet angiver den procentuelle forskel der er mellem startkursen og strikekursen.  

Alle graferne er defineret ved at have den relative ændring i optionens pris op af y-aksen, altså en 

ændring fra 0 til 1 svarer til 100 % forøgelse af prisen. Ud af x-aksen løber det parameter som måles 

på og ændres. Dette burde give et indtryk at påvirkningen ved de forskellige parametre.    

 

11.1 Rentefølsomhed 

Renten har ofte en afgørende indvirkning på værdiansættelse af forskellige aktiver eller aktiviteter, 

derfor er det også interessant at se om det samme gør sig gældende ved værdiansættelse af optioner. 

Graferne nedenfor illustrer hvordan værdien henholdsvis øges og sænkes i takt med at renten stiger.  
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Rente - Putoption
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Hæves den risikofrie rente på en call option fra 2 % til 17 % stiger værdien af optionen med ca. 3,5 

kr. fra 2,48 til 5,90 kr.. Samtidigt ses at, ved samme renteændring falder prisen på en put option 

med ca. 1 kr. fra 1,55 til 0,51 kr. se bilag. Begge disse ændringer må vurderes at være relativt lave, 

da det er en kraftig ændring i renten. Men kunne måske fristes til at tror at renten burde have større 

effekt på værdien af optionen, men det er ikke tilfældet, renten har faktisk ikke den store betydning 

for værdiansættelsen. Det kan selvfølelig skyldes at løbetiden ikke er længere end et år, og at renten 

ville have større indflydelse med længere løbetid.  

 

En anden interessant betragtning man også gør sig ved at kigge på ovenstående grafer er at 

sammenhængen mellem værdien på optionen og renteniveauet er næsten lineært, det vil altså sige at 

hvis renten stiger 1 % stiger prisen på optionen x procent lige meget hvilket niveau man observerer 

fra. Det er en god observation, som man altid kan have liggende i baghoved når man taler 

værdiansættelse af optioner. Det lader også til at en put option er mere følsom overfor renten end en 

call option, dette hænger formentlig sammen med at call option aldrig bliver exerciset før tid, mens 

en put option vil blive exerciset lige så snart at strikeprisen er højere end continuation vædien.     

 

Af ovenstående graf fremgår det at Least Squares Monte Carlo modellen har den samme følsomhed 

overfor ændring i renten, som aktiebinomialmodellen. Det vil sige at ved forskellige renteniveauer, 

er LSM modellens output troværdigt.  
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11.2 Volatilitetsfølsomhed 

Det næste parameter der testes er følsomheden på volatiliteten, tidligere blev det observeret at dette 

parameter betyder en del for prisen på optionen. Hvorvidt det også gør sig gældende på både put og 

call siden og om der er en lineær sammenhæng bliver interessant at undersøge. Da volatiliteten 

udtrykker rummet som det underliggende aktiv kan bevæge sig i, bør prisen på optionen stige i takt 

med at volatiliteten stiger.  

 

Volatilitet calloption
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Volatilitet putoption
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Af graferne fremgår det tydeligt at prisen på optionerne er meget følsomme overfor ændringer i 

volatiliteten. I grove træk, ses det at hvis volatiliteten hæves med 20 % stiger prisen på optionen 

med ca. 100 %, hvilket må siges at være en meget kraftig stigning. Samtidigt skal det dog pointeres 

at det lader til at sammenhængen er en lille smule konveks, eller med andre ord progressivt 

stigende. Volatiliteten har også en større påvirkning på en put option frem for en call option, det 

samme var tilfældet ved renten. At volatiliteten også påvirker put optionen kraftigere, må have 

noget at gøre med at denne bliver exerciset undervejs, mens man aldrig vil exercise en call-option 

før tid.    

 

Igen ses det at ved ændringer i volatiliteten indtager vores Least Squares Monte Carlo model 

samme værdier som Aktiebinomialmodellen, hvilket er med til at validere modellen. Dog er der en 

forskel på call og put optionen, da put optionen har en meget pænere sammenhæng. Kurven for call 
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optionen har den korrekte retning, men svinger meget omkring de eksakte værdier for 

aktiebinomialmodellen, og tendensen i kurven er dermed ikke lige så stærk.  

 

11.3 Tidsfølsomhed 

Det sidste parameter der vil blive kigget nærmere på at er løbetiden for en option. Forventningen til 

dette parameter er at det har stor indflydelse på værdiansættelsen, da det hænger tæt sammen med 

volatiliteten. Da volatiliteten er differeret på årsbasis, vil man opnå en højere volatilitet ved at hæve 

løbetiden på optionen.    

 

Tid calloption

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Least Squares Monte Carlo Aktie Binomial model

Tid putoption
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Det lader til at en call option er mere følsom overfor ændring i løbetiden, særligt når løbetiden er 

meget lang. Dette hænger også fint sammen med at jo længere tid en put option løber og større 

risiko er der for at optionen kommer ”out of the money”. Derfor er kurven for en put option også 

meget mere degressiv end kurven fra en call option. På call optionen stiger prisen med næsten   200 

% ved at lade løbetiden stige fra 1 år til 8 år, hvilke også giver god mening hvis man lader tankerne 

gå tilbage til den geometrisk brownske bevægelse.  

 

Least Squares Monte Carlo modellen følger igen fint Aktiebinomial modellen og put optionen er 

også mere præcis end call optionen. Det fremgår dog også at jo længere løbetiden bliver jo større 
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afvigelse kommer der mellem modellerne. Dette skyldes formentlig, at det lave antal af 

simulationer begynder at påvirke resultatet ret kraftigt, samtidig med at aktiestiernes skridtlængde 

gør stierne mere og mere approksimative.   

 

12. Sammenfatning 

 
Konvergenstesten viste sig at skabe lidt problemer. Call optionen konvergerede mod et andet niveau 

en forventet, og selv en værdiansættelse af en helt normal europæisk option, krævede mere 

beregningskraft end det var muligt. Det blev dog vist at modellen i praksis konvergere. Ved test af 

en put option, var resultatet langt mere tilfredsstillende samt stabilt. Værdiansættelsen nærmerede 

sig hurtigt et niveua, som både relativt og absolut lå ganske tæt på sammenlignings værdien. 

 
 
I sammenligningen mellem de tre værdiansættelses metoder, kunne vi starte med at konkludere at 

en call option aldrig vil bliver exerciset, da dette ikke kan betales sig. Det vil altid bedre kunne 

betale sig at beholde optionen, hvis man har tiltro til at aktien vil stige i værdi og omvendt sælge 

optionen til en anden investor frem for at exercise hvis man tro på at aktien vil falde i værdi. 

Omvendt ligger der en mer-værdi i at kunne førtidsindfrie en put option, hvilket gør værdien på 

bermuda put option højere end ved en europæisk. Test af Least Squares Monte Carlo modellen 

illusterede netop dette forhold.  

 

Sammenligning af modellerne viser af der er meget lille afvigelse mellem værdiansættelsen af en 

call option, ved Black Scholes, Aktiebinomialmodellen og vores Least Squares Monte Carlo model. 

Dette er uagtet at vi ændrer i input parametrene. Derved kan vi konkludere at på call siden 

værdiansætter vores model som forventet.   

 

For put optionen blev det afklaret at der er forskel i værdien ved de tre modeller, hvor BS indtager 

den laveste værdi, mens aktiebinomialmodellen har den højeste værdi og LSM ligger lidt under. 

Hvis det underliggende aktiv til en put option udbetaler udbytte, bliver optionen i takt med 

udbytteraten stiger mere værd, samtidigt med at BS modellen bliver påvirket mere af udbyttet.  
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I følsomhedsanalysen blev det bekræftet at volatiliteten og løbetiden påvirker værdien af optionerne 

meget, mens ændringer i renten ikke har stor indflydelse på værdien af optionerne. Ud fra 

følsomhedsanalysen kan det konkluderes at Least Squares Monte Carlo modellen bliver påvirket på 

samme måde som Aktiebinomial modellen, hvilket validere modellen.   

 

Samlet set er indtrykket at både koden og modellen er meget retvisende. I alle test har Least Squares 

Monte Carlo modellen lagt sig fint op af benchmark resultaterne, og konvergensen har også været 

tilfredsstillende, med de værktøjer der var  tilgængelige. Dog har put modellen generelt været 

væsentligt bedre en call modellen, og det umiddelbare indtryk er at LSM modellen er ganske følsom 

over for valget af basis funktioner, samt antallet, for at få et retvisende billede af opttionens værdi. 

  

13. Prisfastsættelse af asiatisk bermuda option 

 

Da det nu er blevet vist at Least Squares Monte Carlo modellen giver et retvisende billede af 

værdien på en option, er det interessant at betragte et derivat som ingen af de to andre metoder kan 

værdiansætte. Monte Carlo delen kan håndtere stiafhængighed, mens Least Squares delen kan 

håndtere førtidsindfrielse, derfor ønskes det nu at værdiansætte en asiatisk bermuda option som 

kræver en model der kan håndtere begge elementer.    

 

13.1 Asiatiske optioner 

En asiatisk option er en bestemt type, der har helt specifikke karakteristika eksempelvis i forhold til 

en normal europæisk option. Der er to typer af asiatiske optioner: ”average price” samt ”average 

strike”. På en average price option, afhænger det endelige payoff af gennemsnittet af prisen på det 

underliggende aktiv. En asiatisk average price put option, har altså følgende payoff ved udløb: 

 

Max(0; K - Savg) 

 

Hvor K er strikekursen, og Savg er den gennemsnitlige aktiekurs, beregnet ud fra nogle 

forudbestemte kriterier. Fordelen ved ovenstående option, frem for en normal europæisk option, 

kunne være at man ønskede at afdække et cash flow der spredte sig ud over optionens løbetid. Det 
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kunne f.eks. være valutarisiko på udenlandsk valuta cash flow. I denne situation, vil den asiatiske 

option dække optionskøberens behov bedre end en normal europæisk option. 

 

På en average strike option er det strikekursen der afhænger af aktiestien. Dermed ser payoff på 

udløbstidpunktet, for en average strike put, således ud: 

 

Max(0; Savg – ST) 

 

Hvor Savg er strikekursen, afhængig af prisens udvikling, og ST er prisen på det underliggende aktiv 

på udløbstidspunktet.  

 

Generelt gælder det at værdien er lavere på europæiske asiatiske optioner kontra europæiske vanilla 

optioner, for både put og call optioner. Dette skyldes at volatiliteten i produktet er mindre end i en 

vanilla option, eftersom optionen afhænger af et gennemsnit af den underliggende aktieprocess. En 

options værdi afhænger i høj grad af volatiliteten, og da volatiliteten for sådanne produkter implicit 

sænkes, må værdien alt andet lige også være lavere. Asiatiske optioner bliver ofte brugt i forskellige 

strukturerede obligationer, netop også fordi de er billigere end normale optioner. 

 

Hvor aktiepris-gennemsnittet for den europæiske version typisk vil afhænge af et par diskrete 

observationer i aktiens løbetid, så afhænger en amerikansk version typisk af et rullende gennemsnit. 

Lad os eksempelvis betragte en amerikansk average price option. Savg på denne kan f.eks. afhænge 

af det rullende gennemsnit af de sidste tre måneder. Altså gælder det for ethvert tidspunkt, at 

excercise værdien af optionen afhænger af de forrige tre måneders aktiepriser. En bermuda asiatisk 

option vil i høj grad ligne en amerikansk, dog kun med diskret mulighed for at indfrie optionen.  

 

Et sådan derivat er stiafhængigt. Det er altså ikke ligegyldigt hvilken sti aktien har fulgt de sidste tre 

måneder. Stiafhængige derivater er ikke altid lige nemme at værdiansætte. Eksempelvis kan en 

asiatisk option ikke værdiansættes i en aktiebinomial model, da der ikke fremgår hvilken sti aktien 

har fulgt for at komme til en given knude. Det samme gælder Black & Scholes formel, der heller 

ikke kan værdiansætte en asiatisk option.  
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Til gengæld kan klassisk monte carlo simulation ganske fint værdiansætte en europæisk asiatisk 

option. Igen kommer denne metode dog til kort, hvis den asiatiske option er af amerikansk karakter. 

Her viser LSM metoden dog en af sine styrker, da det er muligt både at værdiansætte stiafhængige 

derivater, og derivater med mulighed for førtidig indfrielse.  

 

Altså vil vi i det kommende afsnit, forsøge at bruge metoden til at værdiansætte en asiatisk bermuda 

put option. 

 

13.2 Asiatisk bermuda option - værdiansættelse 

Efter test af modellen på de mere klassiske optioner, vil det nu forsøges at værdiansætte et derivat 

som kun kan prises vha. LSM metoden, og altså ikke via Black & Scholes formel, eller 

aktiebinomialmodellen. Dette derivat skal både være stiafhængigt samt have mulighed for 

førtidsindfrielse. Som tidligere angivet har vi  valgt at værdiansætte en asiatisk bermuda option. 

 

I det følgende vil den LSM model der er blevet valgt blive gennemgået.  Konvergensen af denne 

LSM funktion, vil også kort blive berørt. Til sidst vil en række optioner med forskellige parametre 

blive værdiansat og vurderet. 

 

Den type af asiatisk option som værdiansættes i det efterfølgende, er en average price option. 

Payoffet defineres dermed som: 

 

Max(0; K – Savg) 

 

Hvor Savg er defineret som det aritmetiske gennemsnit af alle diskret observerbare aktiepriser 

mellem bermuda optionens excercise tidspunkter. Eksempelvis bliver der her værdiansat en option 

med mulighed for kvartalsvis excercise, mens optionen løber ét år. Aktiestien vil blive simuleret 

med 5 tidsskridt pr. kvartal, hvilket giver en skridtlængde på dt = 0,25/5 = 0,05. Savg på t = 0,25 er i 

dette tilfælde altså: 

 

Savg – 0,25 = (S0,05 + S0,10 + S0,15 + S0,20 + S0,25)/5 
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Såfremt bermuda optionen havde halvårlig mulighed for indfrielse, ville Savg være gennemsnittet af 

alle priser i løbet af det halve år. 

 

Valget af basisfunktioner er inspireret af Longstaff & Schwarz artiklen, og regressionsmodellen 

bygger således på 9 basisfunktioner, hvor den først er en konstant. Yderligere er de første to 

Laguerre polynomier brugt og evalueret på baggrund af aktieprisen. De samme Laguerre 

polynomier evalueres igen på baggrund af den gennemsnitlige aktiepris. Til sidst er der tilføjet fire 

yderligere basisfunktioner, som krydsprodukterne mellem de fire forrige funktioner. Dermed ser de 

forskellige funktioner således ud: 

 

L0 = 1 

L1 = exp(-S/2) 

L2 = exp(-S/2)*(1-S) 

L3 = exp(-Savg/2) 

L4 = exp(-Savg /2)*(1- Savg) 

L5 = L1* L3 

L6 = L1* L4 

L7 = L2* L3 

L8 = L2* L4 

 

Og den endelige regressionsfunktion ser dermed således ud: 

 

Y = B0 + B1*L1 + B2*L2 + B3*L3 + B4*L4 + B5*L5 + B6*L6 + B7*L7 + B8*L8 

 

Formålet er at fange effekter af begge variabler, S samt Savg, og fange evt. krydseffekter via 

krydsprodukterne. 

 

Den konkrete option der bliver vurderet her, antages at have kvartalsvise excercises, løbetid på et år, 

20 tidsskridt, risikofri rente på 6%, volatilitet på 20%, S 0  på 50 og en strikekurs på 45. For at få en 

fornemmelse af konvergensen, er der kørt 10 værdiansættelser, fra 50.000 til 500.000 simulationer 
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Som det ses af ovenstående er outputtet utroligt stabilt. Over de ti prisfastsættelser er værdierne 

fordelt med lave intervaller over og under 1,03. Igen er priserne ikke snorlige, og det antages at 

kunne udbedres ved en del flere tidsskridt samt flere simulationer. Den tilsvarende amerikanske 

option, uden asiatiske egenskaber, bliver i et aktiebinomialtræ værdiansat til 1,15. Rent intuitivt 

giver det fin mening da gennemsnitsværdierne, som tidligere nævnt, begrænser den realiserede 

volatilitet i optionens payoff, og dermed sænker værdien af optionen. I dette tilfælde sænker det 

værdien af optionen med ca. 10 %. 

 

Spredningen af estimaterne ses i denne graf, hvor pris, samt konfidensintervallerne er plottet. 

����	 �� � ��
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Igen er spredningen utrolig snæver, når antallet af simulationer nærmer sig en halv million, og der 

er altså ikke megen usikkerhed om de enkelte estimater, isoleret set. 

 

Alt i alt antyder ovenstående, at funktionen giver en stabil prisfastsættelse af den asiatiske bermuda 

option, og niveauet giver også fin mening i forhold til en normal amerikansk option. Dog er det 

stadig interessant at teste om antallet af basis funktioner giver mening og især hvorvidt der bliver 

tilført ny information i basisfunktionerne indeholdende krydsprodukterne. Derfor er der her lavet en 

sammenligning mellem den ovenstående funktion, og en funktion uden krydsprodukterne. Altså en 

regressionsmodel med de fem første ovenstående basisfunktioner. 

 

Som det fremgår af ovenstående så resulterer den mindre omfattende funktion i et andet niveau for 

optionens værdi. Den svinger fra lidt over 1,01 til omkring 0,98, og der er altså umiddelbart tale om, 

en niveau forskydning i værdiansættelsen. Yderligere fremstår de forskellige estimater heller ikke 

så stabile som for funktionen med 9 forklarende basisfunktioner. At stabiliteten samt niveauet 

ændrer sig, antyder krydsprodukterne fanger noget yderligere information, som går tabt i den 

mindre omfattende regression. Det tilføjer dermed informationsværdi til prisfastsættelsen at 

inkludere alle ni basisfunktioner. 

 

I det videre arbejde med prisfastsættelsen af en asiatisk bermuda put option, er det dermed 

funktionen med 9 basisfunktioner der vil brugt, til at vurdere en række forskellige optioner. 

 

 

����	 �� � �� ����	 �� � ��
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13.3 Asiatisk bermuda option - prisniveau 

I det efterfølgende vil det betragtes hvordan den asiatiske option opfører sig når der ændres i nogle 

af parametrene. Som tidligere ændres volatiliteten, strikekursen og løbetiden. For at lave en 

sammenligning af outputtet sætte værdiansættelsen af den asiatiske option op i mod 

værdiansættelsen af en tilsvarende europæisk og amerikansk option. Forventningen til prisen på den 

asiatiske option er at den ville ligge under den europæiske og den amerikanske optionsværdi, da den 

stadig vil kunne nyde gavn af exercises undervejs i optionen løbetid, men da det er en 

gennemsnitsbetragtning af kursen på det underliggende aktiv, altså aktien, vil disse værdier altid 

være højere end den laveste observerede aktiekurs. Dette er netop grunden til at værdien af optionen 

vil antage et lavere niveau ved en asiatisk option. Havde sammenligningen i stedet været op i mod 

europæisk asiatisk option, ville denne option indtage den laveste værdi.  Dette skyldes at denne type 

for option ikke ville kunne exercise før tid og stadig kursen til slut ville stadig være en 

gennemsnitsbetragtning og da aktien helst skal være så lav som mulig for at skabe værdi og et 

gennemsnit altid vil være højere end den laveste værdi vil den ikke skabe så meget værdi. 

   

Nedenfor ses en tabel over optionspriser ved forskellige parameter. Testnummer 7, har ikke været 

mulig at prisfastsætte da den formentlig meget meget sjældent eller aldrig bliver exerciset.  

testnummer � �YRO X = strike NumOfSim T = tid Black Scholes Aktie binomial LSM Afvigelse
1 20% 45 100000 1 1,16 1,24 1,09 -12%
2 20% 45 100000 2 1,73 1,97 1,71 -13%
3 40% 45 100000 1 4,30 4,46 3,94 -12%
4 40% 45 100000 2 6,10 6,49 5,67 -13%
5 40% 35 100000 1 1,30 1,34 1,16 -13%
6 40% 35 100000 2 2,61 2,74 2,42 -12%
7 20% 35 100000 1 0,06 0,06 0,00 -100%
8 20% 35 100000 2 0,25 0,27 0,24 -13%  

Betragter man outputtet ses det at den asiatiske option konstant har lavere værdier end både den 

amerikanske og den rene europæiske option. Dette skyldes at når optionen er asiatisk, har den 

implicit en lavere volatilitet netop med baggrund i gennemsnitsbetragtningen. Dvs. at den billigste 

af disse tre former for optioner er den asiatiske option. Dette kan naturligvis være interessant viden 

for en investor.   

 

En anden interessant betragtning er følsomheden overfor ændringer i de valgte parametre. Her ses 

det at den amerikanske og den asiatiske option er fuldstændig lige følsomme overfor ændringer i 

løbetiden, volatiliteten og strikekursen. Dette faktum angives ved afvigelsen, som angiver forskellen 

mellem den amerikanske option og den asiatiske.   
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Overordnet set var forventningen til den asiatiske option at nivauet ville ligge lavere end både den 

europæiske og den amerikanske option, med baggrund i den implicitte lavere volatilitet. Når 

værdierne i ovenstående skema betragtes kan det observeres at den asiatiske option ligger stabilt 

lavere, med en afviglese på mellem 12 og 13 procent. Denne pænere konstante afvigelse bekræfter 

at validiteten i Least Squares Monte Carlo modellen er rigtig god samt at den asiatiake 

værdiansættelse er korrekt.   

 

14. Konklusion 

 

I første del af opgaven blev der redegjort for grundlæggende teori vedrørende stokastiske processer. 

Det blev vist hvordan en simpel model kan opstilles, for en akties udvikling ved brug af den 

generaliserede Wiener proces. Denne proces er normalfordelt, og udviklingen i stierne er 

karakteriseret ved konstant drifts- og diffusionsled. Da det er en forkert antagelse at en akties 

ændring ikke afhænger af det relative prisniveau, blev denne model udbygget til en Ito proces. 

Drifts- og diffusions leddet i denne proces er variable og en version af en Ito proces, den 

geometriske brownske bevægelse, blev fastlagt som den bedst egnede aktieproces. 

 

Det blev efterfølgende vist, gennem argumentet om risikoneutral prisfastsættelse, at hele risikoen 

ved optionen kan hedges væk. Dermed blev den geometrisk brownske bevægelse justeret, til at 

kunne værdiansætte af derivater i en risikoneutral verden. 

 

I redegørelsen for Black Scholes formlen, blev der opnået en forståelse for at denne model kun kan 

værdiansætte europæiske optioner. Endvidere blev de fastlagt at værdien i høj grad afhænger af 

volatiliteten. For at kunne værdiansætte en amerikansk option, kan aktiebinomial modellen 

benyttes, da denne model arbejder med aktiegitter og dermed kan håndtere optioner som kan 

førtidsindfries.  

 

Endelig blev Least Squares Monte Carlo metoden gennemgået. Her blev det vist ved et omfattende 

eksempel, hvordan man bruger tværsnits arealet i aktiestierne til at vurdere værdien af at lade 
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optionen fortsætte. Netop denne egenskab gør metoden i stand til at håndtere førtidsindfrielse, mens 

monte carlo elementet muliggør håndtering af stiafhængige aktiver. 

 

I tråd med LSM eksemplet, blev flere VBA modeller lavet, til at værdiansætte bermuda optioner 

vha. LSM metoden. I forbindelse med den praktiske implementering opstod en række uforudsete 

problemer. Primært skabte antallet af simulationer problemer. Det viste sig at excel har utroligt 

svært ved at håndtere funktioner der arbejder med så store datasæt. Derfor var det nødvendigt at 

replikere flere indbyggede excelfunktioner, for at kunne håndtere det ønskede antal simulationer, 

mens tidsaspektet langt overgik de initiale forventninger. Selv med tre computere kørende tog det 

uforholdsmæssigt lang tid at få nok data. 

 

Det fremgår altså klart, at hvis man ønsker en seriøs værdiansættelses model, skal det bruges langt 

mere professionelle programmeringsværktøjer. Dog rakte VBA til at illustrere pointerne, samt køre 

værdiansættelser med et hæderligt antal simulationer. 

 

Trods de praktiske vanskeligheder, lykkedes det i nogen grad at påvise metodens konvergens. For 

call optioner viste det sig lidt vanskeligt, og selv konvergensen af en helt normal Monte Carlo 

prisfastsat europæisk option, krævede mere beregningskraft end det var muligt, for at påvise 

konvergensen. Konvergensen af put optionen var væsentligt mere stabil, og sammenholdt med 

konvergensen af den asiatiske bermuda option, tyder det på at tre faktorer påvirker metodens 

stabilitet kraftigt. Antallet af simulationer, længden af de benyttede tidsskridt samt valget af 

basisfunktioner. Især den sidste virker meget foranderlig, både fra put til call, men også fra 

optionstype til optionstype. 

 

Ved sammenligningen af modellerne blev der opnået en forståelse for hvorfor det aldrig kan betale 

sig at exercise en call option, da det altid vil være mere interessant at beholde optionen eller sælge 

den, uden at exercise. Af den grund er der ikke forskel på de tre modellers prisfastsættelse af en call 

option ved forskellige udvalgte scenarier. Samtidigt blev det klarlagt at det i visse situationer godt 

kan betales sig at gøre brug af exercise muligheden ved en put option, hvorfor modellerne ikke gav 

den samme værdiansættelse i tråd med terioen. Least Sqaures Monte Carlo modellen gav et resultat 

i mellem Black Scholes og Aktiebinomial modellen, dog tættest på Aktiebinomial modellen, da 

konstant exercise mulighed ikke tilfører voldsom mer-værdi.  
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Følsomhedsanalysen fastslog at volatiliteten er det parameter som har størst indflydelse på værdien 

af optionen, særligt på en put option. Endvidere har løbetiden også en stor betydning for 

optionsværdien, mens renten ikke påvirkede synderligt meget. Ydermere var det interessant at 

renten havde en næsten linær sammenhæng til værdien af optionen. Least Squares Monte Carlos 

følsomhed overfor ændringerne i de udvalgte parametre havde en fin sammenhæng med eksakte 

værdi for Black Scholes på call siden, mens følsomheden på put siden var i fin tråd med 

aktiebinomialmodellen. Dette forhold uderbygger igen at Least Sqaures Monte Carlo modellen 

prisfastsætter korrekt også i ekstreme scenarier.  

 

Værdiansættelsen af den asiatiske bermuda option, som er karakteriseret ved et stigafhænigigt 

payoff, var korrekt og stabil, da især konvergens resultaterne var ganske stabile. Priserne var også 

meget plausible, set i forhold til sammenlignelige amerikanske optioner kombineret med teorien for 

asiatiske optioners virkemåde. Yderligere viste det sig ganske let at implementere den asiatiske del i 

VBA algoritmen, hvilket ganske fint illustrerede at Least Squares Monte Carlo metoden er fleksibel 

og nem at manipulere til at håndtere flere forskellige problemstillinger. 
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16. Bilag: 

 

En usb-stick med relevante regneark samt VBA kode er vedlagt opgaven. 
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