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ABSTRACT

This paper examines the local valuation model proposed by (Carr og Wu 2020)

and expands the model by assuming discontinuous dynamics of the price and

volatility of the underlying. The local valuation model is based on the Black-

Scholes formula for option pricing, using the options own implied volatility. By

examining the profit and loss attribution of an option investment, using risk-

neutral valuation and applying a no arbitrage condition, the fair price of the

option can be expressed by its implied volatility and the first and second con-

ditional moments of the change in the implied volatility. The pricing relation

will hold at a specific time. The local valuation model is expanded to a di-

scontinuous dynamic setup by formulating the price relation based on Mertons

Jump-Diffusion Model. In the discontinuous model the fair price of an option,

at a specific time, is given by the second order derivatives and moments of the

implied volatility. Forecast of the conditional moments are used in investment

strategies based on the difference between the observed and estimated implied

volatility smile. The profit and loss of the investment strategies suggested that

the local valuation model in continuous time is a better fit for forecasting the

implied volatility smile, than the expanded model in discontinuous time.
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1 Indledning

1.1 Indledning og problemformulering

"The wrong number to put in the wrong formula to get the right price", sådan definerer (Rebonato 1999,

s. 78) den implicitte volatilitet. Citatet belyser problematikken ved at anvende den meget udbredte

Black-Scholes formel til optionsprisfastsættelse; nemlig at antagelsen om konstant volatilitet ikke er

plausibel. Dette blev især fremhævet i 1987, da den første globale aktiekrise ramte de finansielle mar-

keder (Jenkey 2020). Under denne krise blev stor variation målt i prisen på det amerikanske S&P500

indeks (Schwert 1990), og dette udfordrede derfor Black-Scholes antagelsen om konstant volatilitet i

aktieprisen. Efterfølgende er det blevet vist, at den implicitte volatilitet varierer over strikekurs og

udløbstidpunkter, hvor førstnævnte variationskilde især er et veldokumenteret fænomen, også kendt

som det implicitte volatilitetssmil.

Black-Scholes antagelsen om konstant volatilitet udspringer af modellens værdiansættelse, hvori der

specificeres en fuld dynamik for det underliggende aktiv. Optioner skrevet på samme underliggende

aktiv vil prisfastsættes ud fra denne dynamik, og dermed have samme implicitte volatilitet. Denne tra-

ditionelle prisfastsættelsesmetode kan derfor anses som værende global. Denne globale prisfastsættelse

bidrager med konsistent værdiansættelse over strikekurser og udløbstidspunkter, men værdiansættelsen

er desværre også forkert.

Ovenstående problematik har motiveret flere forsøg på at modellere variationen i den implicitte volati-

litet, og derved inkorporere denne variation i prisfastsættelsen. Eksempler herpå er Hestons model for

stokastisk volatilitet. I denne model vil man antage, at volatiliteten er drevet af en wienerproces, som

er korreleret med den wienerproces, som driver det underliggende aktiv. Hestons model er både teore-

tisk og numerisk kompleks, og udover modellens kompleksitet vil Hestons model ikke kunne forklare

det empiriske volatilitetssmil for optioner med kort tid til udløb (Gatheral 2012, s. 41). At avancere

modeller vil derudover typisk medføre, at modellens effekter er mindre synlige, samt at færre kan be-

nytte sig af modellen. Dette motiverer denne afhandlings fokuspunkt, nemlig at undersøge muligheden

for at prisfastsætte optioner, ved at medtage variation i den implicitte volatilitet. Fokuspunktet kan

undersøges ved følgende problemformulering.

Hvilken sammenhæng er der mellem optionsprisen og den implicitte volatilitet, og

hvordan kan denne sammenhæng udnyttes i en investeringsstrategi?

Undersøgelsen af denne problemformulering vil tage udgangspunkt i prisfastsættelsesmodellen formu-
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leret af Peter Carr og Liuren Wu "Option Profit and Loss Attribution and Pricing: A New Framewrok"

(Carr og Wu 2020). I denne model vil man istedet for global prisfastsættelse fokusere på en lokal

værdiansættelse af optioner. Modellen er lokal i den forstand, at prisrelationen er specifik for den ene

option på et givent tidspunkt. Udledningen af prisrelationen vil tage udgangspunkt i Black-Scholes mo-

dellen, dog med optionens egen implicitte volatilitet indsat. Optionsprisen vil kunne beskrives ud fra

optionens tilhørende tilskrivning i gevinster og tab. Ved at applicere risikoneutral værdiansættelse og

ingen-arbitrage betingelsen på denne sammenhæng, opnås en prisrelation, som direkte knytter options-

prisfastsættelsen til den implicitte volatilitet. I denne afhandling vil denne model ydermere udvides til

en model, som tillader spring i de underliggende dynamikker. Sammenhængen mellem den implicitte

volatilitet vil anvendes i investeringsstrategier, som baseres på forskelle mellem den estimerede- og

observerede volatilitet.

1.2 Afgrænsning og litteraturgennemgang

Jeg har valgt at afgrænse undersøgelsen af problemformuleringen til kun at betragte europæiske op-

tioner. Dette valg skyldes, at eksotiske optioner ofte vil være stiafhængige, hvorfor prisfastsættelse

af eksotiske optioner vil involvere numerisk prisfastsættelse, såsom Monte Carlo simulation. Dette vil

resultere i en unødvendig avancering af modellen, som ikke vil bidrage betydeligt til undersøgelsen

af problemformuleringen. Unødvendig avancering ligger også til grund for antagelse af friktionsfrie

markeder, ingen finansieringsomkostninger og ingen udbyttebetaling i det underliggende aktiv. Anta-

gelse af disse vil blive berørt i afhandlingens diskussion og perspektivering. Afslutningvis afgrænses

undersøgelsen til kun at betragte optioner på aktieindeks.

Det forudsættes at læseren har kendskab til fundamental arbitrage teori i kontinuert tid, hvorfor en

gennemgang af basale resultater udelades. Jeg har derudover valgt ikke at oversætte engelske begreber,

som ikke har en direkte oversættelse.

1.3 Metode

Dette afsnit har til formål at belyse de metoder, som anvendes til at undersøge afhandlingens problem-

formulering. Metodikken anvendt i denne afhandling kan kategoriseres som den deduktive metode,

hvori en hypotese eller en teori undersøges. Den teoretiske gennemgang tager sit udgangspunkt i den

videnskabelige artikel af (Carr og Wu 2020), hvori optioner prisfastsættes ud fra deres tilskrivning i

gevinster og tab. Mere konkret udledes prismodellen under ingen-arbitrage teori, hvilket er et meget
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anerkendt felt indenfor finansiering i kontinuert tid. Arbitrage teori bygger på antagelsen om rationelle

agenter, som sørger for efficiente markeder ved at udnytte eventulle arbitragemuligheder, og derved

korrigere markedsprisen. Mere specifikt vil teorien tage udgangspunkt i Black-Scholes modellen, og

benytte sig af risikoneutral værdiansættelse og ingen-arbitrage betingelsen til at udlede en relation

mellem optionsprisen og dennes tilskrivning i gevinster og tab. Modellen og dennes antagelser vil un-

dersøges empirisk, og den empiriske undersøgelse baseres på optionspriser på S&P500 indekset. Disse

er udtrukket fra dataudbyderen OptionMetrics via Wharton School of the University of Pennsylvania.

Derudover er indekset et yderst likvidt indeks, hvilket indbefatter at meget af markedets information

vil være priset ind i dette indeks. På baggrund af dette, vil optionsprisernes validitet ikke udfordres.

Den empiriske analyse baseres på statistiske modelleringsmetoder, som anvendes til at modellere sam-

menhængene i den teoretiske værdifastsættelsesmodel.



2 Teoretisk referenceramme

Dette kapitel har til formål at introducere centrale begreber og resultater til brug for denne afhand-

ling. Resultaterne opdeles indenfor finansiering og stokatisk calculus, og vil være baseret på teori fra

(Björk 2020). Dernæst introduceres Black-Scholes modellen, da denne er udgangspunktet for specialets

værdiansættelsesmodel formuleret af (Carr og Wu 2020), herunder en gennemgang af options greeks

og det implicitte volatilitetssmil.

Kommentar til notation anvendt i afhandlingen

I følgende gennemgang vil Bf
Bt “ ft betegne den førsteordens afledte af funktionen f mht. variablen t.

Derudover vil der i nogle af resultaterne ikke medtages angivelse af afhængige variable fpt,Xptqq “ f .

Denne notation har til formål at præsentere resultaterne mere overskueligt.

2.1 Optionsteori

Dette speciale undersøger prisfastsættelsen af optioner lokalt, og det afgrænses til europæiske call- og

put-optioner, som er defineret i følgende:

Definition 2.1 (Europæisk Call- og Put-option). En call(put)-option er et finansielt derivat, som

giver optionsholderen retten, men ikke pligten, til at købe(sælge) det underliggende aktiv, S, til strike-

kursen K på et forudaftalt tidspunkt, også kendt som udløbstidspunktet T .

En call(put)-option er out-of-the-money, såfremt strikekursen er højere (lavere) end prisen på det

underliggende aktiv, og call(put)-optionen vil derimod være in-the-money, såfremt det modsatte er

gældende. Hvis strikekursen og prisen på det underliggende er ens, så vil optionen være at-the-money.

Disse forskelle i optionens værdi vil i denne opgave blive refereret til som optionens moneyness-niveau.

Europæiske call- og put-optioner opfylder Put-call pariteten, som er en central relation i optionsteori.

Relationen implicerer, at prisen på en europæisk call(put)-option kan bestemmes ud fra prisen på en

put(call)-option med samme strikekurs, underliggende aktiv og udløbstidspunkt.

Proposition 2.2 (Put-call pariteten). Betragt en europæisk call- og put-option, som begge har strike-

kurs K og udløbstidspunkt T . Lad Cpt, Sq og Ppt, Sq betegne deres respektive priser, og r den risikofrie

rente. Da gælder der følgende relation:

Ppt, Sq “ Ke´rpT´tq ` Cpt, Sq ´ Sptq (2.1.1)
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Put-optionen kan replikeres med en konstant portefølje (over tid) bestående af en lang position i en

T -nulkuponobligation med pålydende værdi K, en lang position i en europæisk call-option, med samme

strikekurs og udløbstidspunkt, og en kort position i det underliggende aktiv S (Björk 2020, s. 139)

2.2 Stokastisk calculus

Dette afsnit indbefatter grundlæggende resultater og definitioner indenfor stokastisk calculus, som

danner grundlaget for dette speciales teori.

2.2.1 Stokastisk calculus for kontinuerte dynamikker

Definition 2.3 (Wiener process). En stokastisk proces W er en Wiener proces/Brownsk bevæ-

gelse, hvis følgende betingelser er opfyldt.

(i) W p0q “ 0

(ii) Processen W har uafhængige stokatiske tilvækster. Lad r ă s ď t ă u, så er W puq ´W ptq og

W psq ´W prq uafhængige stokastiske variable.

(iii) For s ă t vil den stokastiske variabel rW ptq ´W psqs „ Nr0, t´ ss

(iv) W har kontinuerte stier: W ptq er kontinuert i t

(Björk 2020, s. 43)

Den stokastiske proces, X, er en martingal under en given filtrering, hvis og kun hvis det stokastiske

integrale ikke har noget driftsled. Dette gælder under antagelsen om nok integrabilitet, givet i (Björk

2020, s. 50).

Korollar 2.4. For enhver proces g P L2 er processen X, defineret i nedenstående, en pFW
t q-martingal

Xt “

ż t

0
gpsqdW psq

Dette er ækvivalent med, at alle stokastiske integraler er martingaler (Björk 2020, s. 50).

En martingal, under en given filtering, er en stokastisk variabel, som opfylder martingalegenskaben.

Nemlig, at dennes forventede fremtidige værdi er lig værdien i dag under den givne filtrering. For

den matematiske definition af en martingal se appendiks A.5. Egenskaben er fordelagtig og central i

optionsteori, da den er med til sikre et arbitragefrit og komplet marked, jf. 1. og 2. hovedsætning for

værdiansættelse af derivater (Björk 2020, s. 168).



2 Teoretisk referenceramme 9

En filtrering er informationsmængden op til et bestemt tidspunkt, og den matematiske definition er

givet i appendiks A.6. I dette speciale vil filtreringen tFW
t utě0 være den informationsmængde, som

genereres af Wiener processen op til et givet tidspunkt t. Dette leder til følgende notation for den

risikoneutrale forventningen, betinget af informationen drevet af Wiener processen op til tidspunkt t:

EQt r ¨ s “ EQr ¨ |FW
t s

I finansiel optionsteori antages det ofte, at det underliggende aktivs diffusionsled drives af en Wiener

proces. Mere specifikt, at det underliggende aktiv følger en Geometrisk Brownsk bevægelse (GBM),

som er introduceret i (Björk 2020, s. 68).

Definition 2.5 (Geometrisk Brownsk bevægelse). Den stokastiske proces X følger en Geometrisk

Brownsk bevægelse, såfremt den har følgende stokastiske differentialligning

dX “ αXdt` σXdW (2.2.1)

Xp0q “ x0 (2.2.2)

hvor α, x0 og δ er deterministiske konstanter (Björk 2020, s. 68).

Den fair pris på et finansielt derivat kan udledes ved at anvende Feynmann Kac̆ repræsentationen,

mere specifikt

Sætning 2.6 (Risikoneutral værdiansættelse). Den arbitragefrie pris for et finansielt derivat ΞpSptqq

er givet ved prisprocessen Πpt; Ξptqq “ F pt, SpT qq, hvor F er givet ved

F pt, sq “ e´rpT´tq EQt,s rΞpSpT qqs

hvor Q-dynamikken af S er givet ved

dS “ rSdt` σSdWQ

(Björk 2020, s. 107)

Itô’s lemma anses som værende hovedresultatet i stokastisk calculus (Björk 2020, s. 54), da formlen kan

anvendes til at udlede stokastiske differentialer for stokastiske processer. Sætningen anvendes derfor

også i udledningen af finansielle derivater.

Proposition 2.7 (Itô’s lemma). Antag at X har et stokastisk differentiale givet ved følgende

dX “ µdt` σdW
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hvor µ “ µptq og σ “ σptq er adapted processer. Lad f være en C1,2-funktion. Definer processen

Z “ fpt,Xptqq. Så har Z det stokastiske differentiale givet ved:
„

ft ` µfx `
1

2
σ2fxx



dt` σfxdW

hvor følgende multiplikationstabel er anvendt:

pdtq2 “ 0, dtdW “ 0, pdW q2 “ 0

(Björk 2020, s. 54)

Et heuristisk bevis for Itô’s lemma er vist i appendix A.1.

2.2.2 Stokastisk calculus for diskontinuerte dynamikker

Resultaterne i dette afsnit vil senere anvendes til at udlede den lokale prisfastsættelsesmodel med

diskontinuerte dynamikker. Diskontinuiteten vil inddrages via Mertons springdiffusionsmodel, som an-

vender en Poissonproces til at modellere spring i den underliggendes pris. Definitionen følger (Lando

2004, s. 275)

Definition 2.8 (Poissonproces). N “ pNptqqtě0 er en Poissonproces såfremt den opfylder neden-

stående betingelser. Lad t´ betegne tidspunktet lige før et spring

(i) Np0q “ 0

(ii) Spring vil ikke forekomme simultant ∆Nptq “ rNptq ´Npt´qs P t0, 1u

(iii) Tilvækster er poissonfordelte med intensitet λ ě 0: @ t ą 0 og ∆t ą 0

P rNpt`∆tq ´Npt´q “ ks “
pλ∆tqke´λ∆t

k!
, k P Np0q

(iv) Uafhængige tilvækster: @ 0 ă tp0q ă tp1q ă tp2q ă ¨ ¨ ¨ ă tpnq vil

Ntp1q ´Ntp0q, Ntp2q ´Ntp1q, ¨ ¨ ¨ , Ntpnq ´Ntpn´1q være indbyrdes uafhængige.

Poissonprocessen er begrænset i størrelsen på springene, da disse antages konstante. Derfor vil spring-

diffusionsmodellen istedet modelleres ud fra en Compound Poissonproces, defineret af (Privault 2015,

s. 663).

Definition 2.9 (Compound Poissonproces). Processen pXptqqtPR` er en Compound Poissonproces,

såfremt den er givet ved den stokastiske sum

Xptq ”

Nptq
ÿ

k“1

Zpkq, t P R`
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hvor Zpkq er en følge af i.i.d. stokastiske variable, og Nptq er en standard Poissonproces defineret i 2.8

Ovenstående definition følger af (Privault 2015, s. 663), og Zpkq kan fortolkes som springdiffusionens

springstørrelser.

Itô’s lemma, givet i 2.7, vil ikke kunne appliceres på en diskontinuert dynamik, hvorfor man istedet

anvender Itô’s lemma for Integro integraler defineret i (Privault 2015, s. 675).

Proposition 2.10 (Itô’s formel for integro integraler). Betragt følgende spring diffusion:

dXptq “ µptqdt` σptqdW ptq ` γpXpt´q, ZNptq, tqd Nptq

hvor µ, σ og γ er pæne funktioner. N er en poisson proces med springintensitet λ. Hvor W er en

Wiener proces og Z1, Z2, .. er en følge af i.i.d. stokastiske variable. Xpt´q “ er processens værdi lige

før springet, og er dermed den venstre grænseværdi:

Xpt´q “ lim
hÕ0

Xpt´ hq

Itô’s lemma givet ved følgende:

dGpXptqq “ µptqGtdt` σptqGxdx`
σptq2

2
Gxxdt` rGpXptqq ´GpXpt´qqsdNptq

såfremt følgende gælder:

dNptqdt “ 0, dNptqdW ptq “ 0, pdNptqdNptqq2

Bevis. Første del af beviset kan bevises ved at anvende Itô’s lemma på den kontinuerte del af spring

diffusionen dXk:

dXkptq “ µptqdt` σptqdW ptq

Lad Gkpt,Xkptqq være en funktion af Xkptq, lad derudover Xkptq “ X, Gkpt,Xkptqq “ Gk, µptq “ µ,

σ “ σptq og dW ptq “ dW for et simplere udtryk. Itô’s lemma anvendt på den kontinuerte del resultere

i:

dGk “ Gkt dt`G
k
xdX `

1

2
GkxxpdXq

2

“ Gkt dt`G
k
x rµdt` σdW s `

1

2
Gkxx rµdt` σdW s2

“

„

Gkt ` µG
k
x `

1

2
σ2Gkxx



dt` σGkxdW

For den anden del af beviset betragtes den diskontinuerte del, som drives af Poissonprocessen:

dXdk “ γpXpt´q, ZNptq, tqd Nptq t P R`
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Det huskes, at Xdk er en compound Poissonproces givet ved:

Xdkptq ”

Nptq
ÿ

k“1

Zpkq

Hvor Nptq er en standard Poissonproces med intensitet λ og Z er en følge af stokastiske i.i.d. variable.

Der gælder derfor følgende:

∆Xdkptq “ ZpNptqq∆Nptq, t P R`, ∆Nptq “ Nptq ´Npt´q P t0, 1u

Xdk
T pkq “ Xdk

T pkq´ ` Zpkq, k ě 1

Lad Xdkptq “ Xptq, samt følg notationen givet for den kontinuerte del, så må der gælde

dXdk “

Nptq
ÿ

k“1

“

GrXpT pkq´q ` γrXpT pkq´q, ZNpT pkqq, T pkqss ´GpXpT pkq´qq
‰

“

ż t

0
rGpXps´q ` γpXps´q, ZNpsq, sqs ´GpXpsq´qqdNpsq, t P R`

“ rGpXptq ´GpXpt´qsdNptq

Sammensættes den kontinuerte og diskontinuerte del opnås det ønskede resultat:

dG “ dGk ` dGdk “

„

Gkt ` µG
k
x `

σ2

2
Gkxx



dt` σGkxdW ` rGpXptqq ´GpXpt´qqsdNptq, t P R`

2.3 Black-Scholes model

2.3.1 Modelspecifikation

Black-Scholes modellen er i dag grundstenen for finansielle modeller i kontinuert tid. Dette skyldes

blandt andet modellens eksplicitte udtryk for europæiske optioner. Modellen har mange antagelser,

som kan inddeles i markedsspecifikke antagelser og antagelser koncentreret om det underliggende aktiv.

Førstnævnte indbefatter antagelserne om et efficient og friktionsfrit marked. Disse antagelser medfører,

at priser på finansielle aktiver ikke kan forudsiges, og der ikke er nogle transaktionsomkostninger. Der

er altså ingen asymmetri i informationen blandt markedets agenter. Det antages ydermere, at der

eksisterer en risikofri rente r, som er konstant og deterministisk.

De instrumentspecifikke antagelser omfatter først og fremmest fordelingen af det underliggende aktiv.

Det underliggende aktiv antages at følge en Geometrisk Brownsk bevægelse, hvilket er ækvivalent med,
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at det underliggende aktiv er log-normalfordelt for et givent tidspunkt og for en given intialbetingelse.

Dette er vist i appendiks A.1.

Det antages derudover, at det underliggende aktiv ikke udbetaler udbytter i optionens levetid, samt at

volatiliteten, σ, på det underliggende er kendt og konstant. Rimeligheden af sidstnævnte gennemgås i

afsnit 2.3.3, omhandlende det implicitte volatilitetssmil.

Black-Scholes optionsprisen kan udledes ved brug af resultatet om risikoneutral værdiansættelse givet

i sætning 2.6, hvor

ΞrSpT qs “

$

’

&

’

%

rSpT q ´Ks` call-option

rK ´ SpT qs` put-option

Den fair pris på en europæisk call-option kan dermed vises at være givet ved nedenstående. Resultatet

er blandt andet bevist i (Björk 2020, s. 109)

CpS,K, T, t, σ, rq “ SΦpd1q ´ e
´rτKΦpd2q (2.3.1)

d1 “

ln
`

S
K

˘

`

´

r ` σ2

2

¯

τ

σ
?
τ

d2 “ d1 ´ σ
?
τ

Her betegner S prisen på det underliggende aktiv, K er strikekursen, T er udløbstidspunktet, og t er

det nuværende tidspunkt. For et simplere udtryk, kan man definere tiden til udløb som τ “ T ´ t, og

denne definition anvendes i resten af specialet. Derudover betegner Φp¨q standardnormalfordelingens

kummulative sandsynlighedsfunktion. Prisen på en put-option kan udledes ved at benytte sig af Put-call

pariteten introduceret i proposition 2.2.

2.3.2 Black-Scholes greeks og hedging

I dette afsnit gennemgås Black-Scholes optionernes første- og andenordens afledte, også kendt som

option greeks. Disse har en central betydning i den lokale prisfastsættelsesmodel, da de indgår i dekom-

poneringen af optionsprisens øjeblikkelige tilskrivning i gevinster og tab. I afsnittet vil udviklingen og

betydningen af option greeks gennemgås, og dertil vil risikostyring ved brug af disse introduceres.

Delta

Delta er optionsprisens førsteordens afledte mht. til prisen på det underliggende aktiv, S, (Björk 2020,

s. 141)
BC

BS
“ Φpd1q,

BP

BS
“ Φpd1q ´ 1
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Delta kan fortolkes som sandsynligheden for, at optionen exercises ved udløb. Hvilket er ækvivalent

med, at optionen er in-the-money ved udløb. Dette implicerer, at deltakurverne er glattere for længere

tid til udløb T , da optionerne med lange udløbstidspunkter har relativ større optionalitet. Den største

ændring i optionsprisen ses, når optionen er omkring at-the-money. Dette skyldes, at at-the-money

optionen er mere følsom overfor ændringer i det underliggende aktiv, sammenlignet med optioner

in- og out-of-the-money. Denne sensitivitet aftager med, hvor meget optionen er out-of-the money

og in-the-money. Intuitionen er, at for høje absolutte moneyness-niveauer (deep in- og out-of-the-

money) vil sandsynligheden for at exercise, være tilnærmelsesvis ens for små ændringer i prisen på det

underliggende aktiv. Dette kan også forklare, at delta for en call-option vil gå mod 1 og 0 når optionen

er henholdsvis deep-in-the-money og deep-out-of-the-money. Det kan ses af nedenstående grafer 2.1

og 2.2, at en lang position i en call-option altid vil have positiv delta, med værdi i intervallet r0, 1s,

da prisstigninger i det underliggende aktiv fører til prisstigninger i call-optionsprisen. Det modsatte

gælder for en lang position i en put-option, hvor en prisstigning i det underliggende aktiv vil have en

negativ effekt på put-optionsprisen. Dette medfører, at delta tager værdier i r´1, 0s.
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Figur 2.1: Delta for en call-option med forskellige tidspunkter

til udløb, σ “ 40%, t, r “ 0,K “ 100
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Figur 2.2: Delta for en put-option med forskellige tidspunkter

til udløb, σ “ 40%, t, r “ 0,K “ 100

Delta-hedging

Delta-hedging har til formål at neutralisere risikoen forbundet med sin optionsposition, ved ændringer i

prisen på det underliggende aktiv. En portefølje Π siges at være deltaneutral, såfremt denne er neutral

overfor ændringer i prisen på det underliggende (Björk 2020, s. 141)

BΠ

BS
“ 0

Dette opnås i Black-Scholes modellen ved at sælge(købe) delta enheder af det underliggende aktiv, når

man har en lang position i en call(put)-option.
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Gamma

Gamma er optionens andenordens afledte mht. det underliggende aktiv (Björk 2020, s. 141)

B2C

BS2
“
B2P

BS2
“

ϕpd1q

Sσ
?
T ´ t

Appliceres samme intuition som i ovenstående, kan gamma fortolkes som ændringen i sandsynligheden

for at exercise ved udløb. Dette implicerer at gamma vil være højest for at-the-money kontrakter. Dette

afspejles af følgende illustration af gamma for forskellige udløbstidspunkter.

50 100 150
S0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

∂2C
∂S2 , ∂2P

∂S2

T = 1 T = 1
2 T = 1

6

Figur 2.3: Gamma for call- og put-optioner med forskellige tidspunkter til udløb, σ “ 40%, t, r “ 0,K “ 100

Kurverne afspejler også, at optionsværdien er mere følsom over for ændringer i prisen på det underlig-

gende, for korte udløbstidspunkter. Dette følger af den aftagende værdi af optionaliteten med tiden til

udløb.

Theta

Theta er optionens førsteordens afledte mht. tiden til udløb (Björk 2020, s. 141)

BC

Bt
“ ´

Sϕpd1qσ

2
?
T ´ t

´ rKe´rpT´tqΦpd2q,
BP

Bt
“ ´

Sϕpd1qσ

2
?
T ´ t

` rKe´rpT´tqΦp´d2q

Fortolkningen af theta vil følge dekomponeringen af optionsværdien, som vil være givet ved optionens

indre værdi og tidsværdi (Carr og Jarrow 1990, s. 479). Optionens indre værdi er værdien af at eje

optionaliteten, nemlig værdien af at eje retten til at købe (sælge) det underliggende aktiv på et givent

tidspunkt T . Den indre værdi er derfor givet som forskellen mellem prisen på det underliggende aktiv og

strikekursen. Tidsværdien er derimod den værdi, som optionen har ved at have tid til udløb. Intuitionen

er, at des længere tid til udløb, des større er sandsynligheden for, at prisen på det underliggende aktiv

bevæger sig i optionsholderens favør.
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Theta er raten hvormed tidsværdien ændrer sig, og denne er negativ da optionsprisen påvirkes negativt

når tiden går. Intuitionen er analog med fortolkningen af optionens tidsværdi. Des længere tid til

udløb, des større er sandsynligheden for, at det underliggende bevæger sig i optionsejerens favør. Dette

forklarer lavere theta niveauer for optioner med relativ lang tid til udløb. Derudover vil de højeste

theta niveauer ses omkring at-the-money, hvor optionsprisens følsomhed overfor ændringer i tiden til

udløb er størst.
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Figur 2.4: Theta for call-option med forskellige tidspunkter til

udløb, σ “ 40%, r “ 0,K “ 100
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Figur 2.5: Theta for put-option med forskellige tidspunkter til

udløb, σ “ 40%, r “ 0,K “ 100

Vega

Vega er optionens førsteordens afledte mht. volatiliteten på det underliggende aktiv (Björk 2020, s. 141):

BC

Bσ
“
BP

Bσ
“ Sϕpd1q

?
T ´ t

Værdien på både call- og put-optioner vil stige i værdi, som følge af positive ændringer i volatiliteten

på det underliggende aktiv. Dette kan forklares ved, at optionaliteten vil have større værdi, da det

underliggende aktiv vil have et større udfaldsrum for højere volatilitet. Samme logik kan forklare

højere niveauer af vega, når optionen er omkring at-the-money, da optionens værdi er mest påvirket

af ændringer i det underliggende aktiv omkring at-the-money.
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Figur 2.6: Vega for forskellige udløbstidspunkter, σ “ 40%, t, r “ 0,K “ 100

Vega-hedging

Vega-hedging har til formål at neutralisere risikoen forbundet med sin optionsposition, ved ændringer i

volatiliteten på det underliggende aktiv. I Black-Scholes modellen er det antaget, at det underliggende

aktivs volatilitet er deterministisk og konstant, hvis dette var sandt, ville der ikke være et behov for

at vega-hedge (Herrmann og Muhle-Karbe 2017, s. 874). Denne antagelse har dog vist sig ikke at

være valid, hvorfor vega-hedging introduceres i dette afsnit. Ved neutralisering af volatilitetsrisiko er

man nødsaget til at handle kontrakter, som afhænger af volatilitet, disse kontrakter er optioner. En

portefølje Π er vega neutral, såfremt følgende gælder

BΠ

Bσ
“ 0

Lad Ci være en option med vega νi, hvor i “ t1, 2u. En vega neutral portefølje kan konstrueres ved at

købe ν2{ν1 styks af optionen C1, og sælge en C2 option

Π “
ν2

ν1
C1 ´ C2

Denne portefølje er vega neutral, hvilket kan ses af følgende

BΠ

Bσ
“
ν2

ν1

BC1

Bσ
´
BC2

Bσ
“
ν2

ν1
ν1 ´ ν2 “ 0

Volga og vanna

Afslutningsvis bør volga B2C
Bσ2 og vanna, B

2C
Bσ2 , introduceres, som er henholdsvis optionsprisens andenor-

dens afledte mht. til det underliggende aktivs volatilitet og pris.
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2.3.3 Black-Scholes model og det implicitte volatilitetssmil

Black-Scholes formel er en central model i prisfastsættelse af optioner i kontinuert tid. Modellen be-

grænser dog den tidsmæssige variation i det underliggende aktivs volatilitet, da denne antages konstant.

Dette afsnit har til formål at belyse validiteten af denne antagelse. Rimeligheden kan undersøges ved

at betragte markedsobservationerne, og se om disse stemmer overens med antagelsen. Hertil skal den

implicitte volatilitet defineres. Den implicitte volatilitet, σ, er den volatilitet, som indsat i Black-Scholes

prisformel, CBS , giver den observerede markedspris pObsq:

CBSp ¨ , σq “ Obs

Det er altså den volatilitet, som markedet implicit har valgt at værdiansætte optionen til. Information

om markedets forventning vil derfor være indeholdt i den implicitte volatilitet, og den kan af denne

grund ses som fremadseende (Björk 2020, s. 114). Empiriske undersøgelser af den implicitte volatilitet

har vist, at antagelse af konstant volatilitet ikke er realistisk, da den implicitte volatilitet på optioner,

med samme underliggende aktiv, varierer over strikekurs og udløbstidspunkt. Førstnævnte variation

er demonstreret af (Rubinstein 1994, s. 774) og (Jackwerth og Rubinstein 1996, s. 1613) for SP&500

indeksoptioner, som viste at out-of-money put-optioner generelt har højere implicit volatilitet end

out-of-money calls. Black-Scholes optionsprisen er en monotont voksende funktion i den implicitte vo-

latilitet, og dette er derfor ækvivalent med, at out-of-the-money put-optioner er prisfastsat højere end

out-of-the-money call-optioner, med samme moneyness-niveau og udløbstidspunkt. Denne asymmetri

er et generelt fænomen for indeksoptioner, og er kendt som implicitte volatilitets skew, eller i denne

afhandling det implicitte volatilitetssmil. Den implicitte volatilitet vil ydermere variere over udløbstids-

punkter, hvor man har fundet et mere fremtrædendt smil for optioner med korte udløbstidspunkter

sammenlignet med lange udløbstidspunkter (Carr og Wu 2003, s. 758).
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Den empiriske gennemgang foretages på optioner skrevet på det amerikanske S&P500 indeks. Optio-

nerne har europæisk exercise stil, og afregnes kontant ved udløb (cash settlement). Data bliver udbudt

af OptionMetrics via Wharton Research Data Services, og er indhentet den 10/2-2021. Observationer-

ne er indsamlet over perioden 1/03-2000 til 31/12-2019, og datasættet er efterfølgende bearbejdet ved

bl.a. at fjerne observationer, som betragtes upålidelige. Disse indbefatter inaktive volumener, optioner

med udløbsdato på under en uge og observationer med implicit volatilitet mindre end 0.01. Sidstnævn-

te fjernes da den lave delta tilsvarer et ekstremt moneyness-niveau, som kan betragtes som en outlier

(Driessen, Maenhout og Vilkov 2009, s. 1384). Oplysninger om datasættets variable er vist i appendiks

A.4. S&P500 er et aktieindeks bestående af 500 af de største amerikanske aktier, og kan derfor anses

som en repræsentation af det amerikanske aktiemarked. Indekset er et af de mest handlede indekser

med en gennemsnitlig handelsvolumen på én til tre milliarder dollars om dagen, over den observerede

periode.

For at give læseren et indblik i handelsaktiviteten beregnes de gennemsnitlige handelsvolumener for

S&P500 indeksoptioner over forskellige moneyness-niveauer og udløbstidspunkter.
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Figur 3.1: Ordrebogens handelsvolumener på S&P500

indeksoptioner fordelt på udløbstidspunkter, angivet i dage,

observeret fra 1/3-2000 til 31/12-2019
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Figur 3.2: Handelsvolumener på S&P500 indeksoptioner

fordelt på udløbstidspunkter, angivet i dage, observeret fra

1/3-2000 til 31/12-2019
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Figur 3.1 viser ordrebogens gennemsnitlige handelsvolumener for forskellige udløbstidspunkter, hvor fi-

gur 3.2 er gennemsnittet af de faktiske handler. Ordrebogens handelsvolumener vil ikke give et overblik

over den faktiske handelsvolumen, men et indblik i optionernes efterspørgslen i markedet. Ordrebogens

handelsvolumener er generelt høje, dog er disse aftagende med tiden til udløb. Betragtes de faktiske

handler istedet, ses den største handelsaktivitet i et udløbsinterval på 1 - 3 måneder, hvorefter hand-

lerne falder. Likviditeten er altså højest for lave udløbstidspunkter. I graferne 3.3-3.4 er ordrebogens

volumener på put- og call-optioner vist over forskellige moneyness-niveauer:
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Figur 3.3: Ordrebogens volumener på S&P500 call-optioner

fordelt på moneyness-niveauer, observeret fra 1/3-2000 til

31/12-2019
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Figur 3.4: Ordrebogens volumener på S&P500 put-optioner

fordelt på moneyness-niveauer, observeret fra 1/3-2000 til

31/12-2019

Det ses, at ordrebogens handelsvolumener er større for out-of-the-money optioner end for in-the-money-

optioner. Asymmetrien skyldes bl.a. optionsprisens konvergens mod indre værdi, når optioner er in-

the-money. Intuitionen er, at optionen mister sin tidsværdi, når optionen med stor sikkerhed vil udløbe

in-the-money, hvorfor man istedet vil købe(sælge) det underliggende frem for at købe en call(put)-

option. Derudover kan det ses, at ordrebogens handelsvolumener generelt er højere for put-optioner

end for call-optioner. Dette er et generelt fænomen, da der i markedet er større efterspørgsel efter put-

optioner (Pedersen 2015, s. 240). Man kan tænke på put-optioner som forsikringer på prisfald, hvilket er

mere eftertragtet end en forsikring på en prisstigning, som en call-option kan fortolkes som. Især ses der

høj efterspørgsel på deep-out-of-the-money put-optioner, som altså er forsikringer på store prisfald i det

underliggende aktiv. Det skal ydermere fremhæves, at dette er volumener i ordrebogen, og derfor ikke
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faktiske handler. Ser man derfor på de faktisk handlede optionsvolumener, vist i figurerne 3.5-3.6, ser

billedet straks anderledes ud. Volumenerne er mindre, og især på out-of-the-money put-optioner er der

manglende likviditet, hvilket er med til at presse priserne op på disse kontrakter. Dette skyldes, at der

ikke er et naturligt marked for salg af forsikringer på det underliggende aktiv. Det manglende udbud

presser priserne op og skaber asymmetri mellem call- og put-optionspriser med samme moneyness-

niveau og udløbstidspunkt. Derudover ses de højeste handelsvolumener omkring at-the-money, hvor

der altså er højest likviditet.
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Figur 3.5: Handelsvolumener på S&P500 call-optioner fordelt

på moneyness-niveauer, observeret fra 1/3-2000 til 31/12-2019

-3100 -2300 -1500 -800 -100 500 1200 1900

Put-optioner på S&P500

G
ns

. h
an

de
lsv

ol
um

en
0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

Figur 3.6: Handelsvolumener på S&P500 put-optioner fordelt

på moneyness-niveauer, observeret fra 1/3-2000 til 31/12-2019

Disse betragtninger om højere put-optionspriser vil afspejle sig i kurverne for den implicitte volatilitet.

Hvilket i afsnit 2.3.3 refereres til, som det implicitte volatilitetssmil. Figurerne 5.1-5.2 viser de gen-

nemsnitlige interpolerede implicitte volatilitetsniveauer, for S&P500 indeksoptioner. Der ses, af disse

figurer, et fremtrædende volatilitetssmil, i form af generelt høje niveauer for den implicitte volatilitet

for lave strikekurser, som ikke ses for høje strikekurser. Den gennemsnitlige implicitte volatilitetsflade

afspejler altså de asymmetriske prisniveauer for out-of-money put- og call-optioner. Derudover ses et

mindre fremtrædende volatilitetssmil for optioner med lang tid til udløb, sammenlignet med optioner

med kort tid til udløb. Disse karakteristika stemmer overens med de generelle empiriske resultater

gennemgået i afsnit 2.3.3.
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Figur 3.7: S&P500 aktieindeks, observeret fra 1/3-2000 til

31/12-2019.
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Figur 3.8: S&P500 log-afkastets empiriske fordeling,

observeret fra 1/3-2000 til 31/12-2019.

Afslutningsvis undersøges den tidsmæssige udvikling i prisen på S&P500 aktieindekset, samt fordelin-

gen af det tilhørende log-afkast. Aktieprisens tidsmæssige udvikling er givet i 3.7, og ved første øjekast

ser denne ud til at følge en Geometrisk Brownsk bevægelse, dog vil aktieprisen for enkelte datoer ændre

sig markant på meget kort tid. Dette ses især omkring den finansielle krise i 2008 og det store aktiefald

i slutningen af 2018. Disse fald er evidens for en diskontinuert udvikling i prisen på enkelte tidspunkter.

Springene vil være ekstreme værdier, og derfor ligge i log-afkastet fordelingens haler. Under antagelse

af log-normalfordelte priser, vil log-afkastet er være normalfordelt, og denne antagelse undersøges for

S&P500 indekset. Et histogram for log-afkastet er vist i figur 3.8, samt den tilhørende normalfordeling.

Det ses af figuren, at log-afkastet har tungere haler end hvad normalfordelingen kan forklare. Derudover

vil tunge haler og stor sandsynlighedsmasse omkring middelværdien være karakteristika for variation i

volatiliteten (Gatheral 2012, s. 2).

Datagennemgangen har dannet et overblik over datasættets karakteristika, og disse karakteristika vil

senere blive anvendt i den empiriske analyse. Her vil især likviditetsbetragtningerne inkluderes i val-

get af gitterpunkter, til konstruktion af implicitte volatilitetsflader. Gennemgangen af det implicitte

volatilitetssmil motiverer den lokale prisfastsættelsesmodel, som vil udfordre antagelsen om konstant

implicit volatilitet, og forsøge at bidrage med en lokal værdiansættelsen baseret på bl.a. den implicitte

volatilitet og dennes afledte. Denne model vil derudover udvides til en model, hvori det underliggende

aktiv er antaget diskontinuert, hvilket har vist sig relevant grundet springene i S&P500 indekset vist i

figur 3.7.
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Dette kapitel har til formål at formulere den lokale værdiansættelsesmodel foreslået af (Carr og Wu

2020). Deres modelspecifikation resulterer i en ny top-down prisfastsættelsesmetode, som tager ud-

gangspunkt i europæiske optioners tilskrivning i gevinster og tab, også kendt som PnL-tilskrivning.

Optionens PnL-tilskrivning drives af optionens risikokilder, og kan derfor beskrives ud fra optionens

afledte mht. prisen og volatiliteten på det underliggende. I (Carr og Wu 2020) vil man dog undersøge

optionsprisens følsomhed i forhold til optionens implicitte volatilitet, og ikke det underliggende aktivs

volatilitet. Denne ændring i perspektivet resulterer i en lokal prisrelation, som udtrykker optionens im-

plicitte volatilitet ud fra dennes afledte. Ud fra denne prisrelation vil det være muligt at prisfastsætte

den specifikke option på et givent tidspunkt, hvorfor denne prisfastsættelsesmodel kan betragtes som

værende lokal. Optionsprisen vil derudover være korrigeret for ændringer i den implicitte volatilitet.

Dette kapitel vil tage læseren igennem udledningen af den lokale værdiansættelsesmodel. Udledningen

vil tage sit udgangspunkt i optionens PnL-tilskrivning. Den endelige prisrelation opnås ved at anvende

risikoneutral værdiansættelse og ingen-arbitrage betingelsen. Denne prisfastsættelsesrelation vil afhæn-

ge af optionens og det underliggende aktivs risikoneutrale betingede momenter. Eksplicitte relationer

for disse momenter kan opnås ved bl.a. at antage lokal ensartethed blandt disse, samt ved at udnytte

at-the-money kontrakten ikke afhænger af dennes første (vega) og andenordens afledte (vanna og vol-

ga), men kun af den risikoneutrale betingende drift. Andenordens momenterne vil kunne ekstraheres

fra det implicitte volatilitetssmil, som opstilles ved at vega-hedge med at-the-money kontrakten.

Kapitlet afsluttes med et forsøg på at udvide den lokale prisfastsættelsesmodel til at inkorporere spring

i modellens dynamikker. Dette opnås ved at tage udgangspunkt Mertons springdiffusionsmodel istedet

for Black-Scholes modellen.

4.1 Den lokale prisfastsættelsesmodel med kontinuert prisdynamik

4.1.1 Optionens PnL-tilskrivning

Modelspecifikation

Den lokale prisfastsættelsesmodel tager sit udgangspunkt i Black-Scholes modellen, og følger derfor

dennes generelle modelspecifikation. Nemlig, at markedet består af et risikofyldt aktiv og et risikofrit,

og at der handles en europæisk option på det risikofyldte aktiv. Det antages, at markedet er friktionsfrit,
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hvilket implicerer ingen transaktionsomkostninger, kontinuerte handler, ingen restriktioner på short-

selling, og man kan låne til den risikofrie rente (R. Merton 1973, s. 162). Det antages ydermere, at

markedet er arbitragefrit mellem det underliggende- og det risikofrie aktiv. Antagelse af ingen-arbitrage

muligheder sikrer eksistensen af et risikoneutralt ækvivalent sandsynlighedsmål Q jf. 1. hovedsætning

for værdiansættelse af derivater, givet i (Björk 2020, s. 168). Det risikoneutrale mål er ydermere unikt,

hvilket sikrer, at markedet ydermere er komplet jf. 2. hovedsætning for værdiansættelse af derivater,

givet i (Björk 2020, s. 168), samt sikrer ækvivalensen at det underliggende aktiv, S, er en martingal

under det risikoneutrale mål. Det vil derudover antages, at det underliggende aktiv følger en Geome-

trisk Brownsk bevægelse, og vil derfor drives af en Gaussisk Wiener proces. Filtreringen FW
t i denne

modelspecifikation vil være den informationsmængde, som genereres af denne Wiener proces, og for

simplere udtryk anvendes følgende notation:

EQt r ¨ s “ EQ
“

¨ |FW
t

‰

Under disse antagelser kan Black-Scholes call-optionsprisen defineres som følgende (Carr og Wu 2020,

s. 2277):

BpS,K, τ, I, rq “ SΦ

«

´
k ´ 1

2I
2τ

I
?
τ

ff

´KΦ

«

´
k ` 1

2I
2τ

I
?
τ

ff

(4.1.1)

k ” lnpK{Sq

z˘ ”

ˆ

k ˘
1

2
I2τ

˙

hvor Φr ¨ s er standard normalfordelingens kummulative sandsynlighedsfunktion. Parametrene z˘ kan

fortolkes som de konveksistetsjusterede moneyness-mål under Q. Konveksistetsjusteringen består i,

at man korrigerer den relative strikekurs, k, med det konvekse led 1
2I

2τ , og konveksistetsjusteringen

følger af optionens tidsværdi. Medtages tidsværdien ikke i optionsprisfastsættelsen, vil optionens værdi

ændre sig lineært med prisen på det underliggende aktiv. Dette ville være en arbitrage mulighed, da

man eksempelvis kunne få out-of-money- og at-the-money optioner gratis.

Det antages ydermere, at det underliggende aktiv ikke betaler udbytter igennem optionens levetid, samt

at der ikke er finansieringsomkostninger r “ 0. I implementeringen vil renten dog medtages implicit i

form af moneyness-mål baseret på forwardpriser. Modellen adskiller sig fra Black-Scholes modellen ved

at anvende optionens egen implicitte volatilitet Iptq, frem for det underliggendes konstante volatilitet

σ. Den implicitte volatilitet antages at have kontinuert udvikling, og dennes variation vil derfor ikke

være begrænset tidsmæssigt.

Modellens antagelser og basis er nu formuleret, og i følgende afsnit vil optionens PnL-tilskrivning

udledes. PnL-tilskrivningen er udgangspunktet i den arbitragefrie lokale prisrelation.
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PnL-tilskrivning

Køb af finansielle aktiver indbefatter risici, og påtagelsen af disse vil enten belønnes med en gevinst

eller tabes i markedet. Disse tab og gevinster er også kendt som positionens profit-and-loss (PnL).

I denne afhandling vil man ud fra optionens PnL-tilskrivning udlede en prisrelation. Mere specifikt

betragtes optionens øjeblikkelige PnL, som er optionens PnL på et givent tidspunkt. Den øjeblikkelige

PnL’s fluktationer vil være drevet af optionens risikokilder; nemlig optionens første- og andenordens

afledte (Carr og Wu 2020, s. 2277). Den øjeblikkelige PnL-tilskrivning kan udtrykkes ved at anvende

Itô’s lemma, givet i ligning 2.7, på Black-Scholes optionsprisen Bpt, Sptq, Iptqq. Her vil der tillægges et

højereordens led, Jptq, som forklarer potentielle spring i modellens dynamikker.

dB “ rBtdt`BSdS `BIdIs

`

„

1

2
BSSpdSq

2 `
1

2
BIIpdIq

2 `
1

2
Bttpdtq

2 `BISpdSdIq `BItpdtdIq `BStpdSdtq



` Jptq

“ rBtdt`BSdS `BIdIs `

„

1

2
BSSpdSq

2 `
1

2
BIIpdIq

2 `BISpdSdIq



` Jptq

I omskrivingen fra (1) til (2) anvendes regnereglerne for stokastisk calculus givet i (2.7)

pdtq2 “ 0

dtdWQ “ 0

Det endelige udtryk for den øjeblikkelige PnL-tilskrivning er dermed:

dB “ rBtdt`BSdS `BIdIs `

„

1

2
BSSpdSq

2 `
1

2
BIIpdIq

2 `BISpdSdIq



` Jptq (4.1.2)

Udtrykket for den øjeblikkelige PnL-tilskrivning belyser optionens risikokilder; ændringer i det under-

liggende aktiv, ændringer i tiden til udløb og ændringer i den implicitte volatilitet. Disse profitkilder

er også kendt som optionens greeks, gennemgået i afsnit Black-Scholes greeks og hedging. Optionens

prisfølsomhed overfor ændringer i prisen på det underliggende aktiv er givet ved delta BS “ BB
BS , og

gamma BSS “ B2B
BS2 . Optionsværdiens følsomhed relateret til ændringer i tiden til udløb er givet ved

optionens theta, Bt “ BB
Bt . De sidste optionsprisfølsomheder relaterer sig til ændringer i optionens im-

plicitte volatilitet; vega, BI “ BB
BI , volga, BII “

B2B
BI2

og vanna BIS “ B2B
BIBS , hvor de to sidstnævnte er

optionsprisens andenordens afledte mht. optionens implicitte volatilitet og prisen på det underliggende

aktiv.

Under antagelse af kontinuerte pris- og implicitte volatilitetsdynamikker vil effekterne fra det høje-

reordens led Jptq, kunne forklares af de første- og andenordens afledte i optionsprisen over et lille

tidsinterval (Carr og Wu 2020, s. 2278). Det endelige udtryk for den øjeblikkelige PnL-tilskrivning er

derfor givet ved følgende stokastiske differentialligning, under antagelse af kontinuerte dynamikker

dB “ rBtdt`BSdS `BIdIs `

„

1

2
BSSpdSq

2 `
1

2
BIIpdIq

2 `BISpdSdIq



(4.1.3)
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I efterfølgende afsnit vil udtrykket for den øjeblikkelige PnL-tilskrivning anvendes til at udlede en

arbitragefri prisrelation for den lokale optionspris. Dette opnås ved risikoneutral værdiansættelse under

antagelse af ingen arbitragemuligheder.

Risikoneutral værdiansættelse af optionsprisen og den implicitte volatilitet

Dette afsnit har til formål at udlede en prisrelation, således at man kan prisfastsætte optioner lokalt,

og det er derfor essentielt, at prisrelationen er udledt under antagelse af ingen arbitrage. Modellen er

ifølge den 1. hovedsætning for værdiansættelse af derivater arbitragefri, hvis og kun hvis, der eksisterer

et ækvivalent martingalmål Q for en given numeraire. Hvis dette mål ydermere er unikt, er markedet

komplet, og alle aktiver har derfor en unik pris, jf. 2. hovedsætning for værdiansættelse af derivater

(Björk 2020, s. 168). Målet Q er et ækvivalent og unikt martingalmål i Black-Scholes modellen, såfremt

den forventede lokale afkastrate i modellen er lig den risikofrie rente (Björk 2020, s. 168).

Proposition 4.1. Lad numerairen D angive bankbogen med følgende dynamik:

dD “ rDdt

hvor r er den korte rente. Antag ydermere, at alle processer er drevet af Wiener processer. Så vil et

ækvivalent mål Q „ P være en martingal, hvis og kun hvis alle aktiver i modellen D,S har den korte

rente som deres lokale afkastrate under Q-dynamikken.

Bevis. Prisdynamikkerne, under P , i Black-Scholes er defineret ud fra det underliggende aktiv, S, og

det risikofrie aktiv D:

dS “ µSdt` σSdW

dD “ rDdt

Man anvender nu bankbogen som numeraire S
D og denne vil være Q-martingal, såfremt dynamikken

ikke har et driftsled, jf. 2.4. Lad Z “ S
D og husk:

BZ

BD
“ ´

S

D2
,
BZ

BS
“

1

D
,

B2Z

BSBD
“ ´

1

D2
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Den stokastiske differentialligning for Z opstilles ved at anvende Itô’s lemma, givet i proposition 2.7:

dZ “
1

D
dS ´

S

D2
dD ´

1

2

1

D2
dSdD

“
1

D
dS ´

S

D2
dD

“
1

D
pµSdt` σSdW q ´

S

D2
prDdtq

“

ˆ

µ
S

D
´
S

D
r

˙

dt` σ
S

D
dW

“ pµ´ rq dt` σdW

Man kan nu anvende Girsanov’s relation mellem det fysiske sandsynlighedsmål og det risikoneutrale,

hvor ψ angiver Girsanov kernen, som er en arbitrær tilpasset proces (Björk 2020, s. 177)

dW “ ψdt` dWQ

Ved at indsætte relationen i den stokastiske differentialligning for Z, vil differentialligningen være

udtrykt under det risikoneutrale mål, Q:

dZ “ pµ´ rqdt` σ
`

ψdt` dWQ
˘

“ pµ´ r ` σψq dt` σdWQ

Driftsleddet sættes lig 0 for derved at sikre, at Z er en Q-martingal

µ´ r ` σϕ “ 0

ψ “
r ´ µ

σ

Det ses, at der kun er en løsning for Girsanov kernen, hvorfor martingalmålet er unikt. Den negative

Girsanov kerne ´ψ kan ydermere fortolkes som det underliggende aktivs sharpe ratio.

Resultatet givet i 4.1 belyser altså, at alle finansielle instrumenters forventede lokale afkastrate må

være lig den risikofrie rente, under det risikoneutrale mål, for at opfylde ingen-arbitrage betingelsen.

Der vil i den lokale prisfastsættelsesmodel derfor gælde

EQt rdBs “ rBdt

hvor

EQt rdBs “ EQt rBtdts ` EQt rBSdSs ` EQt rBIdIs ` EQt

„

1

2
BSSpdSq

2 `
1

2
BIIpdIq

2 `BISpdSdIq



Det huskes, at en stokastisk proces uden driftsled vil have en forventet værdi lig 0

EQt
“

dWQ
‰

“ 0
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Under antagelse af ingen finansieringsomkostninger vil underliggende aktivs risikoneutrale prisdynamik

være en proces uden et driftsled, hvilket er ækvivalent med at aktivet er en Q-martingal

dS “ rSdt` σSdWQ r“0
“ ISdWQ

Indsættes denne i den risikoneutrale forventning fås følgende relation for optionsprisen

rBdt “ EQt rdBs

“ EQt rBtdts ` EQt rBSdSs ` EQt rBIdIs ` EQt

„

1

2
BSSpdSq

2 `
1

2
BIIpdIq

2 `BISpdSdIq



Optionens greeks er målelige mht. filteringen på tidspunkt t, og kan derfor rykkes uden for forventnin-

gerne. Det samme gælder for prisen på det underliggende aktiv og den implicitte volatilitet:

rBdt “ EQt rBtdts ` EQt rBIdIs ` EQt

„

1

2
BSSpdSq

2 `
1

2
BIIpdIq

2 `BISpdSdIq



“ Bt `BI EQt rdIs `

„

1

2
BSS EQt

“

pdSq2
‰

`
1

2
BII EQt

“

pdIq2
‰

`BIS EQ rdSdIs



Under antagelse af ingen finansieringsomkostninger pr “ 0q vil det risikoneutrale forventede lokale

afkast være nul:

EQt rdBs

dt
“ Bt `BI

EQt rdIs

dt
`

«

1

2
BSS

EQt
“

pdSq2
‰

dt
`

1

2
BII

EQt
“

pdIq2
‰

dt
`BIS

EQt rdSdIs

dt

ff

“ 0

Ovenstående relation kan simplificeres ved at definere de risikoneutrale betingede momenter µptq, σ2ptq,

ω2ptq og γptq:

Bt `BIIptqµptq `
1

2
BSSS

2ptqσ2ptq `
1

2
BIII

2ω2ptq `BISIptqSptqγptq “ 0 (4.1.4)

hvor µptq er den annualiserede risikoneutrale forventede ændringsrate for den implicitte volatilitet på

tidspunkt t (Carr og Wu 2020, s. 2278):

µptq “ EQt

„

dI

Iptq



{dt

Variablen σ2ptq er den risikoneutrale betingede variansrate på tidspunkt t:

σ2ptq “ EQt

«

ˆ

dS

S

˙2
ff

{dt

Variablen ω2ptq er den risikoneutrale variansrate for den implicitte volatilitet på tidspunkt t:

ω2ptq “ EQt

«

ˆ

dI

Iptq

˙2
ff

{dt
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Afslutningsvis er γptq er den risikoneutrale kovariansrate af afkastet på det underliggende aktiv dS
Sptq

og den implicitte volatilitetsændring dI
Iptq :

γptq “ EQt

„ˆ

dS

Sptq
,

dI

Iptq

˙

{dt

Prisrelationen givet i ligning (4.1.4) sikrer ingen arbitragemuligheder for optioner prisfastsat ud fra

denne relation. Prisrelationen differentierer sig fra traditionelle prisrelationer, ved ikke at være baseret

på prisdynamikkens fulde specifikation. Prisrelationen givet i (4.1.4) vil istedet baseres på de første-

og andenordens betingede momenter for det underliggende aktivs pris og den implicitte volatilitet, på

et givent tidspunkt t (Carr og Wu 2020, s. 2279).

Prisrelationen fremhæver derudover de effekter, som bidrager til den øjeblikkelige PnL-tilskrivning

(Carr og Wu 2020, s. 2279). Optionen mister tidsværdi, når tiden går, da sandsynligheden for at

det underliggende ændrer sig i til optionsholderens favør bliver mindre. Raten hvormed dette sker

er givet som optionens theta Bt ă 0. Optionsholderen vil kompenseres for dette tab, ved at tjene

på den forventede variation i prisen på det underliggende aktiv σ2ptqBSS ą 0 (Carr og Wu 2020,

s. 2279). Variation i den implicitte volatilitet ω2ptqBII ą 0 vil yderligere påvirke optionsværdien

positivt, hvorimod γptqBSI ă 0 vil bidrage negativt til optionens værdi. Optionens vega BI ą 0 kan

både bidrage positivt og negativt til optionsprisen afhængigt af fortegnet på µptq. Ved omskrivning

kan det ses, at de positive og negative effekter må opveje hinanden under antagelse af ingen arbitrage.

Sætning 4.2. I en model med kontinuerte priser, kontinuerte implicitte volatilitetsændringer og ingen

finansieringsomkostninger vil antagelse af ingen arbitrage medføre at optioner prisfastsættes således,

at deres tab fra theta vil kompenseres for forventede tab og gevinster fra optionens vega, gamma, volga

og vanna på ethvert tidspunkt t

´Bt “ BIIptqµptq `
1

2
BSSSptq

2σ2ptq `
1

2
BIIIptq

2ω2ptq `BISIptqSptqγptq (4.1.5)

Effekterne fra eksponeringerne bestemmes af den implicitte volatilitets risikoneutrale forventede æn-

dringsrate µptq, det underliggendes varians σ2ptq, variansen på den implicitte volatilitet og kovariansen

mellem det underliggende aktiv og den implicitte volatilitet.

Det er altså givet i sætning 4.2, at under denne modelspecifikation, vil fair værdiansættelse af optioner

være opfyldt på tidspunkt t, når optionens eksponeringener går ud med de tilhørende af forecasts af

første- og andenordens momenterne på samme tidspunkt t. Modellen specificerer ikke hvordan disse

forecast bestemmes eller, hvordan de varierer over tid (Carr og Wu 2020, s. 2279).
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Korollar 4.3. Under antagelse af kontinuerte prisændringer og konstant implicit volatilitet vil der

gælde for en option med pr “ 0q, at theta tabet kompenseres udelukkende ved gamma gevinsten:

´Bt “
1

2
BSSSptq

2σptq2

Ovenstående belyser forholdende i Black-Scholes modelspecifikationen, hvor antagelse af konstant vo-

latilitet medfører, at de første- og andenordens afledte mht. denne volatilitet er lig 0:

´Bt “ BIIptqµptq
looooomooooon

0

`
1

2
BSSSptq

2σ2ptq `
1

2
BIIIptq

2ωptq2
loooooooomoooooooon

0

`BISIptqSptqγptq
looooooooomooooooooon

0

Intuitionen bag dette resultat er, at Black-Scholes optionsprisens eneste risikokilder er ændringer i det

underliggende aktivs pris og tiden til udløb. Derfor vil theta tabet kompenseres udelukkende af gamma

gevinsten. Antagelse af konstant volatilitet har dog vist sig ikke plausibel, og ved at antage, at den

implicitte volatilitet varierer over tid, giver et mere realistisk og detaljeret billede af effekterne, som er

med til at determinere optionsprisen. For at simplificere denne prisrelation kan det vises, at de første-

og andenordens afledte kan udtrykkes ud fra cash gamma Γcash “ pS
2ptqBSSq ą 0:

Bt “ ´
1

2
Iptq2Γcash

BIIptq “ I2ptqτΓcash

BIII
2ptq “ z`z´Γcash

BISIptqSptq “ z`Γcash

(4.1.6)

Udledningerne af disse er givet i appendiks (A.1.2). Udtrykkene for optionens cash greeks indsættes

i prisrelationen (4.1.4), og dette resulterer i en prisrelation, som direkte sammenkobler optionsprisen

med niveuaet af optionens implicitte volatilitet på et givent tidspunkt t

1

2
I2Γcash “ µI2τΓcash `

1

2
σ2Γcash `

1

2
z`z´ω

2ptqΓcash ` z`γΓcash

ðñ I2Γcash “ 2µI2τΓcash ` σ
2Γcash ` z`z´ω

2Γcash ` 2z`γΓcash

ðñ I2 “
“

2τI2µ` σ2
‰

`
“

z`z´ω
2 ` 2z`γ

‰

Sætning 4.4. Under antagelse af kontinuerte priser og kontinuerte ændringer i den implicitte vola-

tilitet, vil man ved udledning af den øjeblikkelige PnL-tilskrivning på en europæisk option, baseret på

Black-Scholes prisformlen, opnå en prisrelation mellem den fair værdi af optionens implicitte volatilitet

på tidspunkt t og de risikoneutrale betingede momenter:

I2ptq “
“

2τI2
t µptq ` σ

2ptq
‰

`
“

z`z´ω
2ptq ` 2z`γptq

‰

(4.1.7)
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Prisrelationen udledt i 4.1.7 giver mulighed for at værdiansætte optioner lokalt ud fra de risikoneutrale

betingede første- og andenordens momenterne under Q. Metoden adskiller sig altså fra den traditionelle

prisfastsættelse ved ikke basere værdiansættelsen på hele den underliggende aktivs prisdynamik. Dette

medfører dog at sammenligning af optioner kræver sammenligning af de risikoneutrale momenter (Carr

og Wu 2020, s. 2281).

4.1.2 Værdiansættelse under ensartethed

I Black-Scholes modellen antages det, at den implicitte volatilitet er konstant. Denne antagelse har dog

vist sig ikke at være rimelig, hvilket er beskrevet yderligere i afsnit 2.3.3, da den implicitte volatilitet, for

optioner med samme underliggende aktiv, har vist sig at variere over udløbstidspunkter og moneyness-

niveau. Ændringen i den implicitte volatilitet har dog vist sig at være tilnærmelsesvis ens for optioner for

små intervaller af moneyness-niveauer og udløbstidspunkter. Dette resulterer i en mere glat udvikling

i volatilitetsfladen for finere udløbs- og strikekurs punkter (Carr og Wu 2020, s. 2281). I dette afsnit

formuleres eksplicitte relationer for de centrale første- og andenordens momenter. Udledningen af disse

relationer vil foretages under en antagelse, som vedrører ensartetheden i den implicitte volatilitet og

dennes ændringer. Rimeligheden af denne antagelse undersøges i den empiriske analyse i afsnit 5.2.2.

Det vil i dette afsnit vises, at de risikoneutrale betingede momenter kan findes ved at undersøge

den implicitte volatilitets termstruktur og det implicitte volatilitetssmil. Førstnævnte er volatilitetens

udvikling over udløbstidspunkter og sidstnævnte over strikekurser.

Den implicitte volatilitets termstruktur

I dette afsnit vil det vises, at et eksplicit udtryk for den risikoneutrale betingede drift µptq kan udledes,

ved at betragte den implicitte volatilitets termstruktur. Termstrukturen er volatilitetens udvikling over

tid, og man kan isolere denne fra volatilitetssmilets udvikling ved at anvende at-the-money kontrakter.

At-the-money kontrakter er pr. definition optioner, hvis underliggende pris og strikekurs er identiske.

Disse kontrakter vil altså have et moneyness-niveau på 0:

z` “ k `
1

2
I2ptqτ “ 0 (4.1.8)

Denne relation er opfyldt for k “ EQt rlnpSpT q{Sptqqs, hvilket kan vises ved at betragte prisen på det

underliggende aktiv ved udløb (Björk 2020, s. 109):

SpT q “ Sptq exp

„ˆ

r ´
1

2
I2ptq

˙

pT ´ tq ` IptqpWQpT q ´WQptqq
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Her betegner WQptq Wiener processen under det risikoneutrale mål på tidspunkt t. Under antagelse

af ingen finansieringsomkostninger gælder følgende:

SpT q “ Sptq exp

„

´
1

2
I2ptqτ ` IptqpWQpT q ´WQptqq



, pr “ 0q

Denne indsættes i udtrykket for den relative strikekurs k:

k “ EQt rln rSpT q{Sptqsqs

“ EQt

„

ln

„

exp

„

´
1

2
I2ptqτ ` IptqpWQpT q ´WQptqq



“ ´
1

2
I2ptqτ ` IptqEQt

“

WQpT q ´WQptq
‰

“ ´
1

2
I2ptqτ

Det kan let indses, at dette niveau af den relative strikekurs opfylder relationen givet i ligning (4.1.8).

At-the-money kontrakternes implicitte volatilitet vil ydermere ikke afhænge af andenordens momenter-

ne ω2ptq og γptq. Denne uafhængighed kan indses ved at sætte z` “ z´ “ 0 i relationen for at-the-money

kontraktens implicitte volatilitet (4.1.7)

Aptq2 “ 2τAptq2µptq ` σ2ptq, z` “ z´ “ 0 (4.1.9)

Forklaringen følger af, at at-the-money kontrakten er approksimativt lineær i den implicitte volatilitet.

Proposition 4.5. At-the-money kontrakten vil være approksimativt lineær i den implicitte volatilitet.

Et heuristisk bevis er givet i nedenstående, og dette følger beviset i (Brenner og Subrahmanyam 1988,

s. 80–83).

Bevis. At-the-money kontraktens værdi er givet ved følgende:

Bpt, S,A,K, T q “ SΦ

„

1

2
Aτ



´ SΦ

„

´
1

2
Aτ



“ S

ˆ

Φ

„

1

2
Aτ



´ Φ

„

´
1

2
Aτ

˙

Optionsprisens udvikling i volatiliteten kan undersøges ved opstille en Taylorudvikling. En Taylorud-

vikling kan generelt skrives som følgende, hvor store O-notationen anvendes:

Pnpxq “ fpx0q ` f
1px0qpx´ x0q `

1

2
f2px0qpx´ x0q

2 ` ¨ ¨ ¨ `Oppx´ x0q
nq

Taylorudviklingen foretages omkring x0 “ A “ 0, x “ A
?
τ og n “ 3:

Bp0q “ 0, B1p0q “

c

2

π
S
?
τ , B2p0q “ 0, Orpx´ x0q

3s “ OrA3τ3{2s
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BnpA
?
τq “

c

2

π
S
?
τA`OrA3τ3{2s,

Det ses, at at-the-money kontraktens udvikling vil approksimativt være lineær i volatiliteten. Dette

medfører altså, at ejeren af at-the-money kontrakten kun vil være eksponeret overfor delta (BS) ,

gamma (BSS) og vega (BI) (Carr og Wu 2020, s. 2281).

At-the-money kontrakten er netop interessant, da den implicitte volatilitet hverken afhænger af den-

nes varians, eller kovarians med det underliggende aktiv, og man kan derfor analysere de forventede

ændringer uden at skulle medtage andenordenseffekterne (Carr og Wu 2020, s. 2282). Et eksplicit ud-

tryk for den implicitte volatilitets forventede risikoneutrale ændringsrate µptq opnås ved at antage, at

momentet udviser ensartethed med kontrakter, som har lignende udløbstidspunkter (Carr og Wu 2020,

s. 2282):

Antagelse 4.6 (Lokal ensartethed i ændringsraten). Den forventede ændringsrate vil for at-the-money

implicitte volatiliteter være den samme for kontrakter med nærvedliggende udløbstidspunkter,

µpt, τ1q « µpt, τ2q

når |τ1 ´ τ2| Ñ 0.

Antagelsen vil undersøges empirisk i afsnit 5.2.2.

Appliceres denne antagelse, vil udtrykket for at-the-money kontraktens implicitte volatilitet, ligning

(4.1.9), resultere i følgende relation (Carr og Wu 2020, s. 2282):

Proposition 4.7. Under antagelsen 4.6, hvor den implicitte volatilitet for at-the-money kontrakter i

samme udløbsinterval rτ1, τ2s har samme risikoneutrale ændringsrate µptq, på tidspunkt t, vil denne

ændringsrate kunne udledes fra hældningen på de to nærvedliggende kontrakter:

µptq “
A2pt, τ2q ´A

2pt, τ1q

2 rA2pt, τ2qτ2 ´A2pt, τ1qτ1s
(4.1.10)

Bevis. At-the-money kontrakternes implicitte volatilitet er givet ved:

A2pt, τiq “ 2τiµptqA
2pt, τiq ` σ

2ptq, i “ 1, 2

Relationen kan udledes ved at opstille et udtryk for hældningen mellem kontrakterne i intervallet

rτ1, τ2s.

A2pt, τ2q ´A
2pt, τ1q “ r2τ2µptqA

2pt, τ2q ` σ
2ptqs ´

“

2τ1µptqA
2pt, τ1q ` σ

2ptq
‰

ðñ µptq “
A2pt, τ2q ´A

2pt, τ1q

2 rA2pt, τ2qτ2 ´A2pt, τ1qτ1s
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Resultatet i ligning (4.1.10) er et approksimeret estimat af den faktiske ændringsrate µptq, hvor det

tilhørende estimationsfejlled vil aftage med afstanden i udløbstidspunkterne (Carr og Wu 2020, s. 2282).

Det implicitte volatilitetssmil

I dette afsnit vil det implicitte volatilitetssmil anvendes til at udtrykke en relation mellem den implicitte

volatilitet og dennes første- og andenordens momenter. Relationen vil bygge på antagelse af ensartethed

i momenter for optioner med nærvedliggende moneyness-niveauer og udløbstidspunkter.

Det implicitte volatilitetssmil isoleres fra termstrukturen ved at vega-hedge med at-the-money kontrak-

ten, som i ovenstående huskes at forklare den implicitte volatilitets termstruktur. Al variation i den

implicitte volatilitet vil altså måles relativt til at-the-money kontraktens niveau, og denne relative vari-

ation vil betragtes som det implicitte volatilitetssmil. Mere specifikt vega-hedges med en at-the-money

option med samme udløbstidspunkt.

Det antages, at der er høj samvariation mellem kontrakter med nærvedliggende udløbstidspunkter (Carr

og Wu 2020, s. 2283). Mere specifikt antages det, at at-the-money kontraktens implicitte volatilitet,

Aptq, er givet, og ud fra dette niveau evalueres kontrakter med lignede udløbstidspunkter. Antages det

ydermere, at at-the-money kontrakten ændrer sig proportionalt med kontrakter med nærvedliggende

udløbstidspunkter, vil det implicitte volatilitetssmil ikke afhænge af den risikoneutrale ændringsrate

µptq (Carr og Wu 2020, s. 2283)

µptqI2ptq “ µAptqA2ptq (4.1.11)

Trækkes ligning (4.1.9) fra ligning (4.1.7) opnås et udtryk for det implicitte volatilitetssmil givet ud

fra optionens moneyness-niveau

I2ptq ´A2ptq “ 2γptqz` ` ω
2ptqz`z´

Ud fra denne relation kan det ses, at forskellen mellem den implicitte volatilitet og tilsvarende at-the-

money volatilitet afhænger af variansen (ω2ptq) og kovariansen (γptq) for den implicitte volatilitetsæn-

dring. Volatilitetsfladens form afhænger altså af den forventede variation i den implicitte volatilitet,

samt den forventede kovarians med det underliggende aktiv (Carr og Wu 2020, s. 2283). De to para-

metre kan ikke observeres, og de må derfor ekstraheres ud fra, hvad der er observerbart; nemlig den

implicitte volatilitet og dennes udvikling over udløbstidspunkter og strikekurser. Dette kan gøres ved

at antage lokal ensartethed mellem de risikoneutrale momenter ω2ptq og γptq
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Antagelse 4.8 (Lokal ensartethed i varians- og kovariansrater). Varians- og kovariansraterne for den

implicitte volatilitet vil være ens for samme udløbstidspunkt og forskellige strikes

ω2pt, kq « ω2ptq, γpt, kq « γptq (4.1.12)

for alle k i et givent interval af strikes.

Antagelsen vil undersøges empirisk i afsnit 5.2.2.

Proposition 4.9. Under den lokale ensartethedsantagelse i (4.1.11) og (4.1.12) kan man estimere

den lokale fælles varians- og kovariansrate fra simpel lineær cross-sectional regression af det implicitte

varianssmil pI2ptq ´A2ptqq ud fra de to konveksistetsjusterede moneyness mål r2z`, z`z´s.

I foregående afsnit er relationer for de risikoneutrale momenter udledt, og disse vil forsøges at ekstra-

heres fra observerede implicitte volatiliteter. Dette er vist i den empiriske analyse givet i kapitel 5.

Kapitlet involverer ydermere en undersøgelse af validiteten af den lokal ensartethedsantagelse. Inden

den empiriske gennemgang vil denne modelspecifikation udvides til en verden, hvor de underliggende

dynamikker kan springe i værdi. Dette er motiveret af observationer fra de finansielle markeder, hvor

det underliggende kan springe, og dette udfordrer derfor antagelsen om kontinuerte dynamikker.

4.2 Udvidelse til diskontinuert prisdynamik

Finansielle aktiver har historisk vist sig at kunne springe. Et spring i finansiel forstand er betydelige

ændringer i prisen over en meget lille tidsændring. Disse spring kan forekomme som følge af finansielle-,

økomiske- eller andre kriser. Kriser som disse vil typisk medføre spring i hele markedet, og de vil derfor

kunne påvirke finansielle indekser, såsom S&P500. Eksempler på disse kriser er den finansielle krise i

2007-2008, Black Monday i 1987, eller starten af Covid-19 pandemien. Spring kan dog også forekomme

idiosynkratisk, hvor informationer om et enkelt aktiv kan få aktiekursen til at springe. Eksempler

herpå er udbyttebetaling eller nye informationer omkring virksomheders regnskab, som ikke stemmer

overens med markedets forventninger. Disse eksempler motiverer dette afsnit, som har til formål at

udvide den lokale værdiansættelsesmodel formuleret af (Carr og Wu 2020), ved at udfordre Black-

Scholes modellens antagelse af en kontinuert prisproces. Fremgangsmåden følger prisfastsættelsen i

(Carr og Wu 2020) for kontinuerte prisprocesser, hvor man indledningsvist udleder optionsprisens

partielle integro differentialligning (PIDE) under specifikationerne i Mertons springdiffusionsmodel.

Dernæst vil jeg ved brug af antagelse af lokal ensartethed opnå et udtryk for det relative implicitte

volatilitetssmil. Smilet vil afhænge af optionernes andenordens momenter γ̃ptq og ω̃2ptq, samt Mertons

andenordens afledte i forhold til den implicitte volatilitet og det underliggende aktivs pris.
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4.2.1 Mertons springdiffusionsmodel

Mertons springdiffusionsmodel tager udgangspunkt i ovenstående kritikpunkter, og Merton argumen-

terede for, at antagelse af en kontinuert prisdynamik ikke er plausibel, eller i hvert fald ikke for alle

tidspunkter, t. Diskontinuitet implicerer, at aktieprisen ikke kun kan følge Geometrisk Brownsk be-

vægelse, men at den også vil indeholde en risikokilde, som vil få prisen til at springe. Merton foreslog

derfor istedet at antage, at det underliggende aktiv er en stokastisk proces med spring. En spring-

proces vil have en positiv sandsynlighed for at kunne springe, ligegyldigt størrelsen på tidsændringen

(R. C. Merton 1976, s. 127). Ændringen i det underliggende aktiv kan opdeles i to ændringskilder.

(1) Normale ændringer i prisen, som vil få prisen til at fluktere om sin fundamentale værdi. Disse

fluktationer vil typisk være drevet af udbud og efterspørgsel, eller andre faktorer, som bidrager til

marginale prisændringer. Denne udvikling kan modelleres som kontinuerte stier, mere specifikt som

en Geometrisk Brownsk bevægelse ligesom i Black-Scholes modellen (R. C. Merton 1976, s. 127). (2)

Betydelige ændringer i prisen, som vil ændre det underliggende aktivs fundamentale værdi. Disse kan

være drevet af ny markeds- eller virksomhedsspecifik information. Sådanne informationer vil forekom-

me i diskret tid og kan derfor modelleres med en compound Poissonproces (R. C. Merton 1976, s. 127).

Lad ε1, ε2, ... være uafhængige stokastiske springsstørrelser med en kontinuert fordeling på intervallet

r´1,8q og middelværdi EQ rεis “ k. Parameteren k er altså den forventede springsstørrelse under det

risikoneutrale mål. Den risikoneutrale prisdynamik er givet ved følgende, hvor S0 er den initiale værdi

af prisen på det underliggende aktiv

dS “ pr ´ kλqSptqdt` IptqSptqdWQptq ` εNptqSpt´qdN
Qptq

Sp0q “ S0

hvor Nptq er en uafhængig Poissonproces med intensitet λ. Både den Geometriske Brownske bevægelse

dWQ og dNQ er antaget uafhængige, og Poissonprocessen er antaget uafhængig med springsstørrelserne

εi. Springintensiteten kan fortolkes som det gennemsnitlige antal af spring pr. tidsenhed. I tilfældet

hvor man lader p1 ` εiq være log-normalfordelt, vil aktieprisen også være log-normalfordelt, betinget

af Poissonprocessen. Lad υ betegne middelværdien for lnp1` εiq og δ2 variansen

lnp1` εiq
Q
„ N

`

υ, δ2
˘

, @ i

Middelværdien for springstørrelsen er derfor givet ved:

k “ EQ rεis “ EQ
”

elnp1`εiq ´ 1
ı

“ eυ`
δ2

2 ´ 1 “ eξ ´ 1, ξ “ υ `
δ2

2

Mertons modelspecifikation vil under antagelse af konstante parametre υ, δ og λ, samt antagelsen af

log-normalfordelte ændringer i aktieprisen p1 ` εiq, resultere i et eksplicit udtryk for europæiske call-

og put-optioner, som er givet i følgende afsnit.
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4.2.2 Det implicitte volatilitetssmil med diskontinuert dynamik

Mertons springdiffusionsmodel har følgende eksplicitte pris for europæiske call-optioner (Lando 2004,

s. 23)1

MpS,K, τ, I, rq “
8
ÿ

n“0

pλeξτqn

n!
e´λe

ξτBpS,K, τ, In, rnq

ξ “ eυ`
δ2

2

rn “ r `
nδ

τ
´ λpeξ ´ 1q

In “

c

I2 `
nδ

τ

(4.2.1)

hvor υ, δ og λ antages konstante. Put-optionens pris kan findes ved at anvende Put-call-pariteten.

Optionsprisen er givet som en uendelig sum, og udtrykkes ved brug af Black-Scholes optionsprisen

ganget med Poissonprocessens tilvækster, defineret i definition 2.8

Udledningen af optionsprisens PIDE følger fremgangsmåden som i (Carr og Wu 2020), dog med dyna-

mikker og option greeks foreslået i Mertons springdiffusionsmodel. Optionsprisens dynamik vil fortsat

afhænge af ændringer i det underliggende aktiv og den implicitte volatilitet, men under antagelse af

diskontinuerte dynamikker vil det højereordens led, Jptq, indgå i PIDE’en. PIDE’en udledes ved brug

af Itô’s lemma for diskontinuerte dynamikker, givet i proposition 2.10.

Mtdt`MSdS `MIdI `
1

2

“

MSSpdSq
2 `MIIpdIq

2 ` 2MISpdSdIq
‰

` J (4.2.2)

hvor springleddet er givet som følgende:

Jptq “ rMpIptq, Sptqq ´MpSpt´q, Ipt´qqsdNptq

hvor Spt´q og Ipt´q er henholdsvis aktieprisens værdi og den implicitte volatilitet lige før et spring

Spt´q “ lim
hÕ0

Spt´ hq, Ipt´q “ lim
hÕ0

Ipt´ hq

Risikoneutral værdiansættelse og ingen-arbitrage betingelsen resulterer i:

EQt

„

Mtdt`MSdS `MIdI `
1

2

“

MSSpdSq
2 `MIIpdIq

2 ` 2MISpdSdIq
‰

` Jptq



“ rMdt

Lad ψptq betegne den risikoneutrale ændring i optionsprisen, som følge af et spring på tidspunkt t

ψptq “ λEQt rMpIptq, Sptqq ´MpSpt´q, Ipt´qqs

1Bemærk at der er en fejl i (Lando 2004) i udtrykket for rn, da springstørrelsens volatilitet ikke skal deles med to.



4 Lokal værdiansættelse af optioner 38

Dette resulterer i følgende PIDE for den lokale prisfastsættelsesmodel med diskontinuerte pris dyna-

mikker

Mt ` Iµ̃`
1

2
MSSS

2σ̃2 `
1

2
MIII

2ω̃2 `MISItSγ̃ ` ψ (4.2.3)

hvor følgende er de risikoneutale betingede momenter i Mertons springdiffusionsmodel

µ̃ptq “ EQt

„

dI

Iptq



{dt, ω̃2ptq “ EQt

«

ˆ

dI

Iptq

˙2
ff

{dt

σ̃2ptq “ EQt

«

ˆ

dS

Sptq

˙2
ff

{dt, γ̃ptq “ EQt

„ˆ

dS

Sptq
,

dI

Iptq

˙

{dt

I forsøget på at opnå en relation mellem det implicitte volatilitetssmil anvendes igen vega-hedging med

at-the-money kontrakten. PIDE’en med at-the-money kontrakten er givet ved

MA
t `Aµ̃`

1

2
MA
SSS

2σ̃2 `
1

2
MAAA

2ω̃2 `MASASγ̃ ` ψ (4.2.4)

Antagelsen af lokal ensartethed vil også appliceres i Mertons springdiffusionsmodel. Lokal ensartethed

indbefatter, at den implicitte volatilitetsændring, for optioner med små forskelle i strikekurser og

udløbstidspunkter, vil opføre sig ens. Det antages dog ydermere, at ændringen i optionsprisen også vil

opføre sig tilnærmelsesvis ens, for små forskelle af strikekurser KI « KA og udløbstidspunkter τI « τA

MA
t «M I

t , MA
SS «M I

SS , MI «MA, MAS «MIS , MAA «MII (4.2.5)

Lokal ensartethedsantagelsen indbefatter ydermere at første- og andenordens momenterne også er ens

for små forskelle i strikes kI « kA. Antagelsen er givet i ligning (4.1.12):

ω̃2pt, kq « ω̃2ptq, γ̃pt, kq « γ̃ptq, ψpt, kq « ψptq

Derudover antages proportionale ændringer med at-the-money kontrakten, givet i (4.2.5)

µ̃ptqI2ptq “ µ̃ptqA2ptq

Disse antagelser appliceres på udtrykket for det implicitte volatilitetssmil, som opnås ved at vega-hedge

med at-the-money kontrakten. Mere specifikt fås dette smil ved at trække at-the-money kontraktens

PIDE, ligning (4.2.4), fra modellens PIDE

M I
t `MIIµ̃`

1

2
M I
SSS

2σ̃2 `
1

2
MIII

2ω̃2 `MISISγ̃ ` ψ

“MA
t `MAAµ̃`

1

2
MA
SSS

2σ̃2 `
1

2
MAAA

2ω̃2 `MASASγ̃ ` ψ
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Antagelse af tilnærmelsesvis samme greeks, ligning (4.2.5), resulterer i, at led hvori A og I ikke direkte

indgår vil gå ud med hinanden:

MIIµ̃`
1

2
MIII

2ω̃2 `MISISγ̃ «MAAµ̃`
1

2
MAAA

2ω̃2 `MASASγ̃

Antagelserne vedrørende første- og andenordens momenterne, (4.2.5) og (4.1.11), resulterer i følgende

relation:

MIIµ̃`
1

2
MIII

2ω̃2 `MISISγ̃ «MIIµ̃`
1

2
MIIA

2ω̃2 `MISASγ̃

ðñ 0 « ω̃2 1

2
MIIpI

2 ´A2q ` γ̃MISSpI ´Aq

ðñ 0 « pI2 ´A2q “ 2
γ̃

ω̃2

MISS

MII
pI ´Aq

Samles alle varians- og volatilitetssmilene opnås et udtryk for det relative implicitte volatilitetssmil:

pI2ptq ´A2ptqq

pIptq ´Aptqq
«

γ̃ptq

ω̃2ptq

2SptqMIS

MII
, Iptq ‰ Aptq

Det relative volatilitetssmil er defineret for Iptq ‰ Aptq, og regressionen udføres altså ikke direkte

på at-the-money niveauet x P t´1,´0.5, 0.5, 1u Det relative smil afhænger både af prisen på det un-

derliggende aktiv, andenordenseffekterne MIS , MII og andenordens momenterne γ̃ptq og ω̃2ptq. De to

sidstnævnte kan estimeres ved brug af cross-sectional regression, beskrevet i afsnit 5.1.1, og andenor-

denseffekterne udledes eksplicit fra optionsprisen givet i ligning (A.2.6).

Udledningen af volga, MII , og vanna, MIS tager begge udgangspunkt i optionens vega, MI . Vega i

Mertons springdiffusionsmodel udledes på samme vis som i Black-Scholes modellen. Derudover vil vega

for europæiske put- og call-optioner i Mertons springdiffusionsmodel også være identiske, hvilket kan

indses ved at betragte Put-call pariteten. Dette implicerer ydermere at vanna og volga også er ens for

put- og call-optionerne.

Vega er givet ved følgende:

MI “

8
ÿ

n“0

pλeξτqn

n!
e´λe

ξτ B

BI
BpS,K, τ, In, rnq

Da første del ikke involverer volatiliteten kan man derfor nøjes med at betragte nedenstående, hvor

resultatet Φ1pxq “ ϕpxq er anvendt

B

BI
BpS,K, τ, In, rnq “ Sϕpd1q

B

BI
d1 ´ e

´rnτKϕpd2q
B

BI
d2
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hvor d2 “ d1 ´ In
?
τ :

ϕ
`

d1 ´ In
?
τ
˘

“
1

2π
e´

1
2
pd1´In

?
τq2

“
1

2π
e´

1
2
d21e´

1
2
pI2nτqed1In

?
τ

“ ϕpd1qe
´ 1

2
I2nτed1In

?
τ

“ ϕpd1qe
´ 1

2
I2nτe

plnpS{Kq`prn` 1
2 I

2
nqqτ

In
?
τ

In
?
τ

“ ϕpd1qe
´ 1

2
I2nτ

S

K
ernτe

1
2
I2nτ

“ ϕpd1q
S

K
ernτ

(4.2.6)

Denne indsættes nu i udtrykket for vega:

B

BI
BpS,K, τ, In, rnq “ Sϕpd1q

B

BI
d1 ´ e

´rnτKϕpd1q
S

K
ernτ

B

BI
d2

“ Sϕpd1q
B

BI
d1 ´ ϕpd1qS

B

BI
d2

“ ϕpd1qS

ˆ

B

BI
d1 ´

B

BI
d2

˙

“ ϕpd1qS

ˆ

B

BI
d1 ´

B

BI
pd1 ´ In

?
τq

˙

“ ϕpd1qS

ˆ

B

BI
In
?
τq

˙

“ ϕpd1qS
I
?
τ

In

Vega er altså givet ved:

MI “

8
ÿ

n“0

pλeξτqn

n!
e´λe

ξτϕpd1qS
I
?
τ

In

Vanna er den andenordens afledte af optionsprisen mht. det underliggende aktiv og volatiliteten. Denne

findes derfor ved at differentiere vega mht. prisen på det underliggende S:

MIS “
BMI

BS
“

8
ÿ

n“0

pλeξτqn

n!
e´λe

ξτ B

BS

„

ϕpd1qS
I
?
τ

In



Betragt følgende, hvor ϕ1pxq “ ´xϕpxq er anvendt

B

BS

„

ϕpd1qS
I
?
τ

In



“
I
?
τ

In

ˆ

ϕpd1q ´ d1ϕpd1qS
B

BS
d1

˙

“
I
?
τ

In
ϕpd1q

ˆ

1´ d1S
B

BS
d1

˙

“
I
?
τ

In
ϕpd1q

ˆ

1´
d1

In
?
τ

˙

Det endelige udtryk for vanna er dermed:

MIS “

8
ÿ

n“0

pλeξτqn

n!
e´λe

ξτ I
?
τ

In
ϕpd1q

ˆ

1´
d1

In
?
τ

˙
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Volga er den andenordens afledte af optionsprisen mht. volatiliteten:

MII “
BMI

BI
“

8
ÿ

n“0

pλeξτqn

n!
e´λe

ξτ B

BI

„

ϕpd1qS
I
?
τ

In



Betragt følgende:
B

BI

„

ϕpd1qS
I
?
τ

In



“ ´d1ϕpd1q
SI
?
τ

In

B

BI
d1 ` ϕpd1qS

?
τ

In
` ϕpd1qSI

?
τ
B

BI

1

In

“ ϕpd1qS
?
τ

„

´d1
I

In

B

BI
d1 `

1

In
` I

B

BI

1

In



“ ϕpd1qS
?
τ

„

´d1
I

In

B

BI
d1 `

1

In
´
I2

I3
n



hvor B
BI d1:

B

BI
d1 “

ˆ

lnpS{Kq
?
τ

` rn
?
τ

˙

B

BI

1

In
`

?
τ

2

B

BI
In

“ ´

ˆ

lnpS{Kq
?
τ

` rn
?
τ

˙

I

I3
n

`

?
τ

2

I

In

Det endelige udtryk for volga er dermed:

MII “

8
ÿ

n“0

pλeξτqn

n!
e´λe

ξτϕpd1qS
?
τ

„

´d1
I

In

ˆ

´

ˆ

lnpS{Kq
?
τ

` rn
?
τ

˙

I

I3
n

`

?
τ

2

I

In

˙

`
1

In
´
I2

I3
n



Andenordenseffekterne kan altså findes eksplicit og kan beregnes såfremt springparametrene υ, δ og λ

er kendt. Estimation af det implicitte volatilitetssmil indbefatter derfor estimation af disse parametre.

Det kan derudover vises, at relationen for put- og call-optionernes delta tilsvarer relationen i Black-

Scholes modellen. Her betegner MP
S put-optionens delta i Mertons springdiffsionsmodel, og MC

S call-

optionens.

MP
S “MC

S ´ 1

Relationen følger af Put-call-pariteten, og er vist i appendiks A.2.2. Relationen vil anvendes i afsnit

5.5.3, hvor relationen for det implicitte volatilitetssmil anvendes i investeringsstrategier, som delta-

hedges.

En numerisk betragtning

Dette afsnit belyser en numerisk betragtning i Mertons springdiffusionsmodel. Denne betragtning vil

have relevans i den empiriske analyse, og omhandler konvergens i optionsprisen formuleret i Mertons

springdiffusionsmodel. Betragt leddet i den uendelige sum, som vil konvergere hurtigt mod 0 grundet

nævnerens faktorfunktion, som er en funktion der vokser hurtigt mod 8:

pλeξτqn

n!
Ñ 0, for nÑ8

Denne betragtning er relevant i implementeringen af Mertons springdifffusionsmodel, da dette involve-

rer valget af n. Den hurtigere konvergens vil implicere at n ikke nødvendigvis behøver at være et stort

tal, hvilket letter beregningerne i Mertons springdifffusionsmodel.



5 Empirisk analyse af lokale værdiansæt-

telsesmodeller

I dette afsnit vil den lokale værdiansættelsesmodel undersøges empirisk på S&P500 indeksoptioner.

Indledningvist vil validiteten af den lokale ensartethedsantagelse testes ud fra interpolerede tidsserier

af den implicitte volatilitet, over udløbstidspunkter og moneyness-niveauer. Dernæst vil de risikoneut-

rale betingede momenter forecastes, og senere vil disse anvendes i investeringsstrategier, baseret på

forskelle i faktiske og estimerede volatilitetsniveauer. Investeringsstrategierne har til formål at under-

søge modellens evne til at generere afkast ud fra de estimerede parametre. Afsnittet vil indledes med

en kortfattet gennemgang af de statistiske metoder, som anvendes i den empiriske analyse, samt en

kort kommentar til implementeringen.

Kommentar til implementering:

Jeg har implementeret den finansielle modellering i R, og koden er grundet dennes omfang vedlagt som

bilag. Implementeringen og den empiriske metode er stærkt inspireret af replikationskoden lavet af

(Carr og Wu 2020), som kan findes på https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jofi.

12894, og som er implementeret i MATLAB.

5.1 Statistisk metode til brug for empirisk analyse

5.1.1 Cross-sectional regression

Cross-sectional regression (CS-regression) anvendes, som navnet antyder til estimation af cross-sectional-

data. CS-data er et udsnit af en population observeret på et bestemt tidspunkt. Formålet med CS-

regression er altså at finde den øjeblikkelige sammenhæng mellem variable. I denne afhandling vil man

forsøge at forklare det implicitte volatilitetssmil, på et givent tidspunkt, ud fra moneyness-niveauer

observeret på samme tid, og dette er derfor et eksempel på CS-data. CS-regressionen vil udføres un-

der Gauss-Markov antagelserne om homoskedastiske og ukorrelerede residualer, som har middelværdi

Epεiq “ 0 @ i. Parameteren β vil findes ved simpel Ordinary Least Squares (OLS):

Y “ Xβ ` ε, β̂ “
`

XJX
˘´1

XJY, β P Rm, X P Rnˆm, Y, ε P Rn

hvor m er antallet af parametre og n antallet af observationer.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jofi.12894
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jofi.12894
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5.1.2 Generalized Method of Moments og Newey-West approksimation af kovari-

ansmatricen

Generalized Method og of Moments

Generalized Method og of Moments (GMM) er en metode, der anvendes til at estimere en fordelings

sande parametre. Metoden anvendes når antagelser om fordelingen ikke kan foretages, hvilket impli-

cerer at Maximum Likelihood Estimation ikke kan anvendes. Estimationen foretages ved at definere

Populations momentbetingelserne, og ved at minimere forskellen i disse momenter og de observerede

(Sheppard 2021, s. 384).

Definition 5.1 (Population momentbetingelse). Lad θ0 P Rp være en vektor af ukendte parametre,

som skal estimeres, xt er en vektor af stokastiske variable og gp¨q er en vektor af funktioner. Under

disse antagelser er momentbetingelsen givet ved:

Ergpxt, θ0qs “ 0 @t

I praksis vil man dog anvende Sample momentbetingelsen, som er defineret i følgende (Sheppard 2021,

s. 384)

Definition 5.2 (Sample momentbetingelse). Sample momentbetingelsen er givet som den gennemsnit-

lige population momentbetingelse

gnpx, θq “
1

n

n
ÿ

t“1

gpxt, θq (5.1.1)

GGM bliver relevant i test af den lokale prisfastsættelsesmodels parametre, og mere konkret anvendes

metoden til at finde Newey-West estimatoren af kovariansmatricen.

Newey-West estimation af kovariansmatricen

Newey-West estimationen anvendes i tilfælde hvor residualerne er afhængige og derudover udviser

heteroskedastisitet. Dette er i uoverensstemmelse med Gauss-Markov antagelserne. Dette implicerer

ydermere at kovariansmatricen ikke altid er positiv semidefinit, hvilket motiverede Newey-West’s ap-

proksimation af en robust positiv semidefinit heteroskedastisk autokovarians estimator. Denne er givet

ved følgende (Sheppard 2021, s. 397):

ŜNW “ Ω̂0 `

l
ÿ

i“1

wipΩ̂i ` Ω̂Ji q, n ą p
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hvor matricen Ω̂ er givet ved:

Ω̂i “
1

n

n
ÿ

t“i`1

gpxt, θ̂qgpxt´i, θ̂q
J, gp¨q P Rp

hvor θ en vektor bestående af modellens parametre, og g er sample momentbetingelsen givet i 5.1.1.

Vægtfunktionen wi sættes til Bartletts vindue, således at denne følger implementeringen i (Carr og Wu

2020). For ulige og lige værdier af n (Oppenheim og Schafer 2009, s. 468)

wuligepnq “

$

’

&

’

%

2n
L`1 1 ď n ď L`1

2

2´ 2n
L`1

L`1
2 ` 1 ď n ď L

, wligepnq “

$

’

&

’

%

2n´1
L 1 ď n ď L

2

2´ 2n´1
L

L
2 ` 1 ď n ď L

OLS estimatorerne vil fortsat være unbiased og konsistente (Fox 2016, s. 489).

5.1.3 Principal komponent analyse

Principal komponent analyse er en metode typisk anvendt til at reducere antallet af forklarende variable.

Idéen er at beskrive datas kovariansstruktur ud fra færre variable, hvor disse variable ikke nødvendigvis

er observerbare. Metoden kan derfor også anvendes til at finde uobserverbare faktorer som driver

effekterne i den givne responsvariabel. Reduktionen tager udgangspunkt i kovariansstrukturen, og man

forsøger at forklare så meget af denne som muligt. Dette opnås ved at konstruere nye variable, principal

komponenter, som er linearkombinationer af de oprindelige variable (Johnson og Wichern 2013, s. 430).

Lad Σ betegne kovariansmatricen, og (λi,ei) dennes i’te egenværdi-vektor par, så er den i’te principal

komponent givet ved:

Yi “ eJi X “ ei1X1 ` ¨ ¨ ¨ ` eipXp, i “ 1, ..., p

Der gælder λ1 ě λ2 ě ¨ ¨ ¨ ě λp ě 0 samt:

VarpYiq “ eJi Σei “ λi,

CovpYi, Ykq “ eJi Σek “ 0, i ‰ k,
i “ 1, ..., p

Det kan vises at transformationen ikke fjerner noget af kovariansstrukturen i data:

p
ÿ

i“1

VarpXiq “ λ1 ` λ2 ` ¨ ¨ ¨ ` λp “

p
ÿ

i“1

VarpYiq

Egenværdien er altså hvor meget varians den tilhørende principal komponenten kan forklare. Egenvek-

torens elementer er vægtene i linearkombinationen og kan derfor fortolkes som hvor meget af variansen

der forklares ud fra hver af de oprindelige variable.

De nødvendige statistiske forudsætninger for den empiriske metode er nu gennemgået, og med disse

på plads kan den empiriske analyse nu foretages.
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5.2 Konstruktion af implicitte volatilitetsflader og undersøgelse af lo-

kal ensartethed

5.2.1 Konstruktion af implicitte volatilitetsflader og deres variation

Den lokale prisfastsættelsesmodel bidrager med en prisrelation, hvor den fair optionspris bestemmes ud

fra den implicitte volatilitet og de risikoneutrale betingede momenter for ændringerne i den implicitte

volatilitet ω2ptq, γptq og µptq. Den implicitte volatilitet og dennes ændring er altså centrale i værdian-

sætningen, og modelleringen tager derfor udgangspunkt i konstruktion af de implicitte volatilitetsflader

og den implicitte volatilitets ændringsflader. Mere konkret anvendes Lokal smoothing interpolation til

at konstruere de enkelte niveauer i et givent volatilitetsgitter udspændt af forskellige udløbstidspunk-

ter og moneyness-niveauer, på en given observationsdag. Dette resulterer derfor i en tidsserie for hver

kombination af strikekurs og udløbstidspunkt. Der konstrueres både flader for den implicitte volatilitet

og for dennes log-ændring.

Lokal smoothing interpolation vil ud fra et vægtningsskema danne et vægtet gennemsnit af de ob-

serverede implicitte volatiliteter, og derved konstruere et gitter over ønskede udløbstidspunkter og

moneyness-niveauer. Gitterets punkter er baseret på industriel praksis, som også er understøttet af

gennemgangen af likviditeten af S&P500 optioner i afsnit 3. Gitterets udløbstidspunkter er givet ved:

τ “ t30, 60, 91, 182, 365u

Hvor afstanden i gitterets udløbstidspunkter øges med antallet af dage til udløb, dette skyldes den

større handelsaktivitet for optioner med korte udløbstidspunkter. Dette understøttes af likviditetsbe-

tragtningerne i afsnit 3.

Gitterets moneyness-niveauer vil sættes ud fra det standardiserede moneyness-mål givet ved:

x ”
z`

Iptq
?
τ
,

Bx

BS
ă 0, x

$

’

&

’

%

ą 0 ITM puts og OTM calls

ă 0 ITM calls og OTM puts

Moneyness-målet angiver hvor meget en option er in-the-money eller out-of-the-money. Det standar-

diserede mål kan fortolkes som antallet af standardafvigelser, som optionens log-strikekurs overstiger

log-prisen på det underliggende aktiv ved udløb. I denne afhandling tages udgangspunkt i europæiske

call- og put-optioner, hvis værdi vil påvirkes modsatrettet ift. ændringer i det underliggende aktivs

pris. Dette implicerer, at out-of-the-money put-optioner og in-the-money call-optioner vil have samme

moneyness-mål, såfremt de har samme strikekurs, udløbstidspunkt og implicit volatilitet, og det samme

vil gælde for in-the-money put-optioner og out-of-the-money call-optioner.
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Gitterets punkter sættes ud fra det standardiserede moneyness-mål, og igen vælges gitterets punkter

ud fra likviditeten:

x “ t0,˘0.5,˘1,˘1.5,˘2u

Det kan ydermere ses, at målet er nogenlunde lineært i prisen på det underliggende aktiv, hvilket

implicerer at målet er tilnærmelsesvis symmetrisk i intervallet r´2, 2s. Dette kan ses i appendiks A.3,

hvor moneyness-målet er vist som en funktion af prisen på det underliggende aktiv.

Gitterets punkter er nu sat ud fra ovenstående niveauer, og vægtningsskemaet baseres på afstanden fra

observationsværdierne og gitterets niveauer. Mere specifikt er vægtningsfunktionen givet ved følgende

(Carr og Wu 2020, s. 2285):

wi “ p1´ |δi|q1t|δi|ă0.8u exp

ˆ

´
pxi ´ xq

2

2h2
x

˙

exp

ˆ

´
plnpτiq ´ lnpτqq2

2h2
τ

˙

Vægtningen tager udgangspunkt i en uafhængig bivariat Gaussisk kerne. Multivariate Gaussiske kerner

kan opnås ved at tage produktet over univariate kerner (Fengler 2005, s. 100):

Kpu1, ..., udq “
d
ź

j“1

Kjpujq, Kjpujq “ ϕpujq “
1
?

2π
exp

˜

´u2
j

2

¸

Konstanten 1?
2π

udelades fra vægtningen, da dette blot ville skalere alle vægtene. Vægtningsfunktionen

er derudover konstrueret ud fra empiriske iagttagelser, og kan dekomponeres efter disse:

wi “ p1´ |δi|q1t|δi|ă0.8u
loooooooooomoooooooooon

piq

exp

ˆ

´
pxi ´ xq

2

2h2
x

˙

loooooooooomoooooooooon

piiq

exp

ˆ

´
plnpτiq ´ lnpτqq2

2h2
τ

˙

loooooooooooooooomoooooooooooooooon

piiiq

(5.2.1)

Første led (i) har til formål at vægte out-of-the-money optioner højere end in-the-money optioner, da

førstnævnte har højere likviditet, og dermed har en mere pålidelig pris (Carr og Wu 2020, s. 2286).

Det er vist i afsnit 2.3.2, at out-of-the-money optioner har lavere absolut delta, hvilket medfører at

leddet p1 ´ |δi|q er større for disse optioner, og out-of-the-money optionerne vil derfor vægtes højere.

Indikatorfunktionen anvendes til kun at medtage optioner, med en absolut delta mindre end 80%,

da optioner med højere absolutte delta-niveauer har vist sig at være upålidelige observationer, igen

grundet manglende likviditet (Carr og Wu 2020, s. 2286). Leddede (ii) og (iii) har til formål at vægte

observationer pτi, xiq, der er tæt på udløbstidspunktet og moneyness-målet højere end de længere fra

gitterets niveauer pτ, xq, da kernen har sit eneste maksimum i målobservationen:

ϕ1py ´ zq “ 0 ðñ y “ z, ϕ2py ´ zq

$

’

’

’

’

&

’

’

’

’

%

ą 0 y ą z

ă 0 y ă z

“ 0 y “ z
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Parametrene hτ og hx er udløbstidspunktets og moneyness-niveauernes respektive båndbredder, som

er med til at bestemme glatheden af vægtningen. Disse er sat ud fra implementeringen i (Carr og Wu

2020)

hx “ 1.06 ¨ σxn
´1{5, hτ “ 2 ¨ 1.06 ¨ στn

´1{5

Gitternes implicitte volatilitetsniveauer vil altså være givet ved følgende på tidspunkt t:

Îx,τ “
1

řn
i“1wipτ, xq

n
ÿ

i“1

wipτ, xqIptq, x P t0,˘0.5,˘1,˘1.5,˘2u, τ P t30, 60, 91, 182, 365u

Den gennemsnitlige implicitte volatilitetsflade er visualiseret i følgende:

Figur 5.1: Den gennemsnitlige volatilitetsflade, for S&P500

indeksoptioner, over tid.

Figur 5.2: Varmekort for den gennemsnitlige volatilitetsflade i

%, for S&P500 indeksoptioner, over tid.

Volatilitetsfladen afspejler de generelle træk for indeksoptioner, som blev belyst i afsnit 2.3.3; den im-

plicitte volatilitet er højest for out-of-the-money put-optioner, hvis moneyness-niveauer opfylder x ă 0,

ud fra det standardiserede moneyness-mål. Derudover ses også højere volatilitetsniveauer for optioner

med lange udløbstidspunkter. Den gennemsnitlige implicitte volatilitetsflade indikerer altså, at vægt-

ningsskemaet kan forklare udviklingen i den implicitte volatilitet på indeksoptioner. Gennemgangen af

de interpolerede gennemsnitlige volatilitetsflader er vigtig, da afvigelser fra de typiske karakteriska er

potentielle arbitragemuligheder.

5.2.2 Undersøgelse af antagelse af lokal ensartethed

Den lokale prisfastsættelsesmodels eksplicitte udtryk for det implicitte volatilitetssmil bygger på den

centrale antagelse om lokal ensartethed. Om denne antagelse er velfunderet i praksis bør derfor un-
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dersøges, før selve modelleringen udføres. Lokal ensartethed er et approksimativt begreb, som dækker

over ensartetheden mellem objekter indenfor et bestemt interval af objektets afhængige variable. Med

approksimativt menes det, at objekterne ikke opfører sig fuldkommen ens for dette område, men tilnær-

melsesvist. I denne sammenhæng appliceres antagelse af lokal ensartethed for de implicitte volatilitets-

ændringer for optioner med nærvedliggende strikekurser og udløbstidspunkter, og denne ensartethed i

volatilitetsændringerne er ækvivalent med, at de betingede momenter tilnærmelsesvist er ens. Inuitio-

nen bag lokal ensartethed følger af ingen-arbitrage betingelsen, hvor optioner med samme strikekurser

og udløbstidspunkter må være identiske, og dermed have samme ændringer (Carr og Wu 2020, s. 2287).

Hvis dette ikke var tilfældet ville man kunne konstruere en arbitrage mulighed, ved at købe optionen

med lavere implicit volatilitet, og sælge den til prisen på optionen med den højere implicitte volatilitet.

Til undersøgelse af antagelse af lokal ensartethed for S&P500 indeksoptionerne beregnes log-ændringernes

krydskorrelation. Krydskorrelationen beregnes mellem gitrenes punkter, og dette vil kunne afspejle om

de implicitte volatilitets log-ændringer tilnærmelsesvist opfører sig ens. En høj krydskorrelation vil

indikere lokal ensartethed, hvorimod lav krydskorrelation er i modstrid med antagelse af lokal ensar-

tethed. Lad tXiu og tYiu være følger af stokastiske variable, så vil krydskorrelationen være givet ved

følgende, hvor n er antallet af observationer

ρ̂i,j “

řn´1
i“1

`

Xi ´ X̄i

˘ `

Yi`1 ´ Ȳ
˘

b

řn
i“1

`

Xi ´ X̄i

˘2 řn
i“1

`

Yi ´ Ȳ
˘2
, X̄ “

1

n

n
ÿ

t“1

Xt

Krydskorrelationen beregnes ud fra de implicitte volatilitets ændringsflader konstrueret i afsnit 5.2.1,

og tabel 5.1 viser den deskriptive statistik for krydskorrelationerne. Tabellen viser en gennemsnitlig

høj krydskorrelation over de enkelte niveauer og en lav variation i mellem disse. Det kan dog ses på

minimumsværdien, at der i nogle tilfælde er en meget lav krydskorrelation. Dette indikerer, at antagelse

af lokal ensartethed ikke nødvendigvis holder for alle udløbstidspunkter og moneyness-niveauer.

Tabel 5.1: Deskriptiv statistik for krydskorrelation mellem de implicitte volatilitetsændringer

µ σ Median Min Max

74% 17% 76% 21% 99%

Visualisering af krydskorrelationen kan foretages ved vælge en specifik kontrakt som referencepunkt,

og betragte krydskorrelationen mellem denne og de resterende kontrakter. Et naturligt valg af referen-

cekontrakten er at-the-money kontrakten px “ 0q med udløb om tre måneder pτ “ 91{365q, som er

gitterets midtpunkt.
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Figur 5.3: Den estimerede krydskorrelation mellem den logaritmiske ændring i den implicitte volatilitet og

at-the-money kontrakten med tre måneder med udløb.

Figur 5.3 visualiserer krydskorrelationenerne for at-the-money kontrakten og de resterende kontrakter

i gitteret. Det ses at krydskorrelationen generelt er høj omkring at-the-money og er aftagende med den

absolutte afstand i moneyness-niveauer. Krydskorrelationen aftager derudover med afstanden i udløb-

stiden, hvor eksempelvis kontrakten med et år til udløb er betydelig lavere end de andre kontrakter.

Det ses dog at alle kontrakterne, har en korrelation over 85% i intervallet |x| ď 1, pånær kontrakten

med 12 måneder til udløb. Dette indikerer at antagelse af lokal ensartethed er plausibel for kontrakter

i dette moneyness interval, og for de kontrakter der har nærvedliggende udløbstidspunkter med at-the-

money kontrakten. Denne påstand kan undersøges statistisk ved at estimere sammenhængen mellem

krydskorrelationen og de absolutte forskelle i udløbstidspunkter og moneyness-niveauer. Dette gøres

ved at udføre en bivariat regression givet på formen (Carr og Wu 2020, s. 2289)

ρij “ β0 ` βx|xi ´ xj | ` βτ | lnpτiq ´ lnpτjq| ` εij

Estimationen udføres kun på den ene tridiagonal uden diagonal elementerne, grundet symmetrien i

korrelationsmatricen. Regressionens overblik er givet i tabel 5.2.

Tabel 5.2: Bivariat regression til test af den lokale ensartethedsantagelse

β0 βx βτ R2

Estimater 1.022 -0.142 -0.071 85%

Std. error 0.47% 0.20% 0.28% -

t-værdier 217.03 ´71.57 ´25.01 -

P-værdier ă 2e´ 16 ă 2e´ 16 ă 2e´ 16 -
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Overblikket viser at både afstanden i udløbstidspunkter og moneyness-niveauer har en negativ sam-

menhæng med korrelationsestimatet. Tendensen om aftagende krydskorrelation med den absolutte

afstand i udløbtidspunkter og moneyness-nivauer ses altså generelt for de enkelte kontrakter. Derud-

over indikerer koefficenternes p-værdier, at både afstanden i udløbstidspunkter og moneyness-niveauer

er signifikante betydelige forklarende variable, hvilket understøtter undersøgelsen af både den implicit-

te volatilitets termstruktur og volatilitetssmil i afsnit 5.4.1 og 5.4.2. For at få dybere indblik i hvilke

faktorer der driver ændringen i den implicitte volatilitet kan principal komponent analyse anvendes.

5.3 Principal komponent analyse af den implicitte volatilitet

Principal komponent analyse anvendes til at undersøge de faktorer der driver ændringerne i den im-

plicitte volatilitet over udløbtidspunkter og moneyness-niveauer. Egenværdivektorparene beregnes ud

fra log-ændringen i den implicitte volatilitet:

Tabel 5.3: Principal komponenter for log-ændringer i den implicitte volatilitet

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8

Varians 80.92% 11.30% 2.47% 2.12% 1.32% 0.53% 0.30% 0.19%

Kum. varians 80.92% 92.23% 94.71% 96.82% 98.15% 98.69% 98.99% 99.19%

Tabel 5.3 viser egenværdierne for de enkelte principal komponenter, og som beskrevet i afsnit 5.1.3, vil

principal komponentens egenværdi betegne andelen af kovariansstrukturen, som den enkelte principal

komponent kan forklare. Det ses at den første principal komponent forklarer hele 81% af kovarians-

strukturen, og medtager man flere komponenter kan man forklare mere og mere af kovariansstrukturen.

Formålet med metoden er dog at reducere antallet af parametre, og dermed principal komponenter, og

hvor mange man bør medtage er et spørgsmål om modellens forklaringsevne og dimension. I relation

til dette spørgmål kan man lave et Scree-plot. Et Scree-plot er en visualisering af de enkelte principal

komponenters forklaringsevne af kovariansstrukturen. Som tidligere nævnt er forklaringsevnen afta-

gende for hver principal komponent, hvorfor der ofte vil kunne ses et knæk i visualiseringen. Knækket

kan være med til at bestemme antallet af principal komponenter, da principal komponenterne efter

knækket ikke vil bidrage betydeligt til modellens forklaringsevne. Sådan et plot er vist i figur 5.4a,

og i dette tilfælde ses knækket ud for principal komponent 3, som indikerer at man får en betydelig

forklaringsevne fra principal komponent 3, men at principal komponent 4 ikke bidrager væsentligt til

forklaringsevnen. Samlet vil de tre principal komponenter forklare 95% af den samlede kovariansstruk-

tur. De tre principal komponenters egenvektorer er vist i figurerne 5.4b-5.4d, hvor disse er plottet over

forskellige udløbstidspunkter.
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Figur 5.4: Scree-plot og principal komponenter for den logaritmiske ændring i den implicitte volatilitet for S&P500

indeksoptioner

Figur 5.4b viser første principal komponents egenvektor. Egenvektorerne kan betragtes som vægtningen

af de oprindelige variable. Disse vægte er højere for kortere udløbstidspunkter og for højere moneyness-

niveauer. Denne principal komponent afspejler derfor de generelle træk i den implicitte volatilitetsflade,

med højere variation for lave udløbstidspunkter og høje moneyness-niveauer (Carr og Wu 2020, s. 2291).

Figur 5.4c viser anden principal komponents tilhørende egenvektor. Igen ses større absolutte værdier af

egenvektorernes elementer for kort tid til udløb. Derudover er disse egenvektorer positive for moneyness-

niveauer omtrent i intervallet r´2, 1s og negativ for de resterende moneyness-niveauer. Principal kom-
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ponenten kan altså forklare variationen over det implicitte volatilitetssmil for hvert udløbstidspunkt

(Carr og Wu 2020, s. 2291)

Figur 5.4d tredje principal komponent afspejler variationen over termstrukturen. Variationen over disse

er dog mindre synlige, hvilket indikerer moneyness-niveauet er den mest betydende faktor for ændringer

i den implicitte volatilitet, i det givne eksempel.

De tre principal komponenter vil samlet forklare 95% af den implicitte volatilitets kovariansstruktur og

kan forklare forskellige variationsseffekter. Første principal komponent forklarer den generelle implicit-

te volatilitetsvariation over forskellige udløbstidspunkter og moneyness-niveauer. Den anden principal

komponent fanger variationen over forskellige moneyness-niveauer, og kan derfor forklare volatilitets-

smilet. Den sidste principal komponent fanger variationen over termstrukturen, som er mindre betydelig

for S&P500 indeksoptionerne. Principal komponent analysen er foretaget på rådata, da standardisering

primært er nødvendigt når variable varierer meget i absolut værdi, hvilket den logaritmiske ændring

ikke gør. Det bør derudover nævnes at principal komponent analyse er meget dataafhængig. (Carr og

Wu 2020) belyser at variationen over de enkelte komponenter kan variere med typen af den finansielle

kontrakt og observationsperiode. Metodens dataafhængighed er metodens begrænsning, og at finde

generelle faktorer med denne metode kan føre til forskellige resultater (Carr og Wu 2020, s. 2291).

5.4 Den lokale prisfastsættelsesmodel med kontinuert prisproces

5.4.1 Undersøgelse af at-the-money termstrukturen

Dette afsnit har til formål at undersøge de implicitte volatilitetsfladers udvikling over tid til udløb,

og ud fra disse ændringer vil den risikoneutrale betingede drift estimeres. Som beskrevet i afsnit 4.1.2

kan termstrukturen isoleres fra moneyness-effekterne ved at betragte at-the-money kontrakten, hvis

moneyness-niveau pr. definition er 0. Ud fra termstrukturen vil man kunne estimere den risikoneutrale

drift under antagelse af lokal ensartethed.

Indledningsvist undersøges den deskriptive statistik for at-the-money kontraktens implicitte volati-

litet Apt, τq, over forskellige udløbstidspunkter. Tabellerne 5.4-5.6 viser den deskriptive statistik for

Apt, τq, dennes log-ændring lnpApt, τq{Apt´ 1, τqq og afslutningsvis for den implicitte volatilitets log-

ændringsflader. Derefter anvendes relationen givet i proposition 4.7 til at estimere den risikoneutrale

betingede drift for S&P500 indeksoptioner.
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Tabel 5.4: At-the-money kontrakternes implicitte volatilitetsniveauer

Udløb pτq 1 2 3 6 12

Mean 0.179 0.183 0.186 0.193 0.201

Std. dev 0.080 0.075 0.07 0.062 0.056

Minimum 0.069 0.078 0.086 0.113 0.122

Maximum 0.770 0.728 0.677 0.59 0.533

Spænd 0.701 0.650 0.591 0.477 0.411

Autokorrelation 0.983 0.987 0.989 0.992 0.944

Tabel 5.5: Daglige log-ændringer i at-the-money kontrakternes implicitte volatilitet lnpApt, τq{Apt´ 1, τqq

Udløb pτq 1 2 3 6 12

Mean -0.029 -0.025 -0.023 -0.020 -0.016

Std. dev 1.077 0.854 0.732 0.536 0.404

Minimum -85.29 -71.57 -65.342 -59.22 -54.228

Maximum 184.124 149.211 126.424 82.759 72.7

Spænd 269.414 220.781 191.766 141.979 126.929

Autokorrelation -0.108 -0.099 -0.094 -0.091 -0.101

Korrelation -0.745 -0.769 -0.780 -0.797 -0.793

Tabel 5.6: Daglige implicitte volatilitets log-ændringer i at-the-money kontrakterne

Udløb pτq 1 2 3 6 12

Mean 0.038 -0.046 -0.042 -0.022 -0.028

Std. dev 0.586 0.445 0.374 0.271 0.214

Minimum -65.599 -47.027 -40.764 -27.322 -35.027

Maximum 92.441 71.112 58.625 40.382 27.932

Spænd 158.039 118.139 99.39 67.704 62.959

Autokorrelation -0.070 -0.048 -0.030 0.010 0.048

Korrelation -0.447 -0.485 -0.503 -0.528 -0.513

Det ses fra tabel 5.4 at de gennemsnitlige implicitte volatilitetsniveauer, for at-the-money-kontrakterne,

stiger med udløbstidspunktet i et interval fra 17.9% til 20.1%. Dette stemmer overens med tendensen i

de implicitte volatilitetsniveauer observeret i data. Standardafvigelsen aftager med udløbstidspunktet,

hvilket indikerer at optionsprisen er mere konsistent des længere tid til udløb. Dette understøttes også

af minimums- og maksimumsværdierne og deres indbyrdes spænd, som aftager med tiden til udløb.

I sidste række i 5.4 ses autokorrelationen i de enkelte tidsserier med et lag “ 1. Autokorrelationen

er generelt høj for de enkelte niveauer, hvilket indikerer at der er høj persistens i tidsserierne. Dette

implicerer at gårsdagens implicitte volatilitetsniveau har stor indflydelse på nutidens, og at potentielle

chok i den implicitte volatilitetsflade vil have en længerevarig effekt i det implicitte volatilitetsniveau.

Tabel 5.5 viser, at at-the-money kontrakternes implicitte volatilitetsændringer er voksende med udløb-
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stidspunktet, og standardsafvigelse aftagende, hvilket er i overensstemmelse med resultaterne i tabel

5.4. Derudover understøttes den faldende standardafvigelse igen af minimum- og maksimumsværdierne.

Den lave autokorrelation indikerer lav persistens, hvilket er ækvivalent med at fremtidens log-ændring

ikke vil have en betydelig indflydelse på niveauet i dag. Autokorrelationen ses ydermere at være nega-

tiv, hvilket indikerer at tidsserien er mean-reverting, altså flukterende omkring middelværdien. Nederst

i tabellen vises korrelationen mellem log-ændringen og afkastet det underliggende aktiv. Disse er alle

af betydelig negativ værdi, hvilket indikerer at når log-ændringen i den implicitte volatilitet stiger, så

vil afkastet på det underliggende aftage.

At-the-money kontraktens implicitte volatilitets log-ændringer (tabel 5.5) differentierer sig fra de inter-

polerede ændringsfladerne givet i tabel 5.6, og sammenlignes de to, ses lavere gennemsnitlige niveauer

for de interpolerede volatilitets ændringsflader, pånær kontrakten med en måned til udløb. Derudover

ses en del lavere variation for de interpolerede kontrakter i tabel 5.6 end for log-ændringen i tabel

5.5. Autokorrelationen i tidsserien er meget lav over de enkelte udløbstidpunkter, hvilket er et tegn på

lav persistens og potentiel stationaritet i de interpolerede log-ændringer. Autokorrelationen har dog

forskellige fortegn over udløbstidspunkterne. Autokorrelationen er positiv for kontrakter med lang til

udløb og negativ autokorrelation for korte udløbstidspunkter. Hvilket indikerer at for høje udløbstider

vil den implicitte volatilitetsændring ikke nødvendigvis være mean-reverting for de faste kontrakter.

Afslutningsvis kan det ses, at korrelation med det underliggende aktivs afkast har mindre absolut værdi

end log-ændringerne givet i tabel 5.5.

Estimation af den risikoneutrale betingede drift

Den risikoneutrale betingede drift µptq er central i prisfastsættelsen af optioner i den lokale prisfast-

sættelsesmodel. I proposition 4.7 er der givet et eksplicit udtryk for den risikoneutrale betingede drift,

µptq givet ud fra termstrukturens hældning på to kontrakter med lignende udløbstidspunkt

µpτ̄iq “
A2pτi`1q ´A

2pτiq

2pA2pτi`1qτi`1 ´A2pτiqτiq
, τ̄i “

pτi ` τi`1q

2
, i “ t30, 60, 91, 182, 365u

Udtrykket er udledt i afsnit 4.1.2, og udledningen bygger på den lokale ensartethedsantagelse givet i

4.6.

Brugen af dette proposition understøttes af de empiriske resultater givet i figur 5.3, hvor krydskor-

relationen er høj for kontrakter i et moneyness-interval |x| ď 1. Udtrykket anvendes til at finde den

riskoneutrale betingede drift i kontrakter, som ligger imellem gitterets udløbstidspunkter. Dette gøres

specifikt ved at beregne den betingede risikoneutrale drift for hvert af udløbstidspunkterne, og derefter

findes driften for udløbstidspunkternes midte τ̄i ved lineær interpolation. Den deskriptive statistik for

driftsestimaterne er givet i tabel 5.7.
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Tabel 5.7: Deskriptiv statistik for den risikoneutrale betingede drift µptq

Udløb pτq 1 2 3 6 12

Middelværdi 0.297 0.264 0.213 0.132 0.074

Standardafvigelse 0.490 0.397 0.285 0.169 0.087

Min -4.123 -2.709 -1.541 -1.425 -0.766

Max 1.419 1.100 0.777 0.483 0.230

Spænd 5.542 3.809 2.318 1.909 0.996

Autokorrelation 0.915 0.932 0.956 0.970 0.976

Det ses at µptq er aftagende med tiden til udløb, dog er den gennemsnitlige driftsrate positiv for de

enkelte udløbstidspunkter. Sammenlignes estimaterne med de statistiske gennemsnit givet i tabel 5.6

er estimaterne ekstraheret fra at-the-money kontrakterne højere for alle udløbstidspunkter. Betragtes

denne difference, som en estimeret risikopræmie, vil det generelt være profitabelt at tage korte posi-

tioner i S&P500 indeksoptioner (Carr og Wu 2020, s. 2294). Tabellen viser ydermere, at der er høj

variation i den risikoneutrale ændringsrate, og at denne er aftagende over udløbstidspunkterne. Dette

understøttes af minimums- og maksimumsværdierne, hvor driften varierer fra negative til positive ni-

veauer. Derudover ses en høj autokorrelation, hvilket indikerer høj persistens. Ændringsraten i dag vil

altså stor indflydelse på ændringsraten imorgen.

For at undersøge hvordan den estimerede µptq kan anvendes til at forudsige fremtidige implicitte vo-

latilitetsændringer udføres en forecast regression for hvert udløbstidspunkt τ . Forecast regressionen er

givet ved følgende (Carr og Wu 2020, s. 2294):

RApt` 1, τq “ β0 ` β1µpt, τq ` εpt` 1q, εpt` 1q „ Np0, σ2
εq

Her betegnerRA den logaritmiske implicitte volatilitetsændring.RA annualiseres og µpt, τq er ændrings-

raten på tidspunkt t. Ændringsraten er estimeret ud fra den lokale at-the-money implicitte volatilitet

termstruktur (Carr og Wu 2020, s. 2294).

Tabel 5.8: Statistisk test af den forventede risikoneutrale ændringsrates informationskvalitet

Udløb pτq β̂0 tβ0“0 β̂1 tβ1“0 tβ1“1 R2,%

1 -0.755 (3.610) 2.674 (5.454) (3.414) 1.983

2 -0.632 (3.816) 2.218 (4.924) (2.704) 1.557

3 -0.528 (3.683) 2.282 (4.655) (2.615) 1.201

6 -0.305 (2.668) 2.138 (3.405) (1.812) 0.705

12 -0.209 (2.128) 2.436 (2.530) (1.491) 0.387

Estimaterne er fundet ved OLS og er givet i tabel 5.8 sammen med tilhørende Newey-West t-værdier.

Betragter man estimaterne ses negative parametre for alle skæringer, samt en positiv sammenhæng
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mellem ændringsraten µpt, τq og fremtidige log-ændring RApt ` 1q. For at undersøge signifikansen af

disse parametre, testes det om µpt, τq er en unbiased estimator. I så fald må der gælde:

H0 : β0 “ 0, β1 “ 1, (5.4.1)

Dette er ækvivalent med at estimatoren er unbiased, hvilket kan indses ved at undersøge estimatoren

under hypotesen β0 “ 0 og β1 “ 1:

ErRApt` 1, τqs “ Erµpt, τq ` εpt` 1qs “ µpt, τq ` Erεpt` 1qs “ µpt, τq

Newey-West approksimation anvendes til at estimere kovariansmatricen, da persistens i tidsserierne

er i modstrid med Gauss-Markov antagelserne. Mere specifikt udviser støjleddene autokorrelation og

heteroskedastisitet, hvilket også er vist ud fra autokorrelationen i estimatorerne for den risikoneutrale

betingede drift. Hvis man derimod antager at µptq ikke er en signifikant forklarende variabel, må der

gælde:

H0 : β1 “ 0 (5.4.2)

En statistisk test af hypoteserne udføres ud fra Newey-Wests estimation af kovariansmatricen, som

ydermere anvender GMM til finde at modellens residualer, se afsnit 5.1.2. De høje t-værdier indikerer

at begge hypoteser forkastes, da høje t-værdier er ækvivalent med lave p-værdier. Estimatoren µpt, τq

er altså en betydelig forklarende variabel for den fremtidige log-ændring i den implicitte volatilitet.

Dog kan hypotesen om at estimatoren er unbiased ikke bekræftes ud fra de fundne t-værdier.

Afslutningsvis indikerer de meget lave R2-værdier, at den betingede risikoneutrale drift ikke indeholder

nok information til at forudsige den fremtidige log-ændring i den implicitte volatilitet. Dette blev også

afspejlet i principal komponent analysen, hvor den primære variation i volatilitetetsændringen blev

forklaret ud fra volatilitetssmilet. Dette motiverer empirisk analyse af det implicitte volatilitetssmil,

hvor sammenhængen mellem den implicitte volatilitet og moneyness-niveau undersøges.

5.4.2 Undersøgelse af det implicitte volatilitetssmil

I afsnittet 5.4.1 blev sammenhængen mellem den betingede risikoneutrale drift, µptq, og de fremtidige

implicitte volatilitetsændringer undersøgt, og den statistiske sammenhæng mellem de to testet. Lave

R2- niveauer indikerede, at den risikoneutrale drift ikke er tilstrækkelig i forecastet af de fremtidige

ændringer i den implicitte volatilitet. Dette afsnit vil derfor undersøge sammenhængen mellem frem-

tidige ændringer over forskellige moneyness-niveauer. Hertil anvendes relationen udledt i afsnit 4.1.2,

fundet ved vega-hedging med at-the-money kontrakten. Dog indledes afsnittet med en gennemgang

af de gennemsnitlige historiske estimater, og disse er givet i tabellerne 5.9-5.11, hvor momenterne er

beregnet for hvert punkt i de implicitte volatilitetsgitre:
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Tabel 5.9: Den gennemsnitlige implicitte volatilitet over moneyness-niveau og tid til udløb

τ{x ´2.0 ´1.5 ´1.0 ´0.5 0 0.5 1 1.5 2

1 0.342 0.283 0.237 0.203 0.179 0.161 0.149 0.144 0.147

2 0.344 0.288 0.244 0.209 0.183 0.163 0.149 0.141 0.142

3 0.347 0.293 0.249 0.213 0.186 0.165 0.150 0.141 0.140

6 0.354 0.303 0.260 0.222 0.193 0.171 0.153 0.142 0.139

12 0.359 0.311 0.269 0.231 0.201 0.177 0.158 0.145 0.140

Tabel 5.10: Annualiserede historiske kovariansestimater γptq

τ{x ´2.0 ´1.5 ´1.0 ´0.5 0 0.5 1 1.5 2

1 0.000 -0.016 -0.029 -0.040 -0.049 -0.065 -0.094 -0.132 -0.164

2 -0.009 -0.021 -0.028 -0.035 -0.041 -0.052 -0.073 -0.102 -0.127

3 -0.012 -0.022 -0.027 -0.031 -0.036 -0.045 -0.062 -0.085 -0.107

6 -0.013 -0.020 -0.023 -0.025 -0.027 -0.033 -0.045 -0.061 -0.076

12 -0.012 -0.017 -0.019 -0.020 -0.021 -0.024 -0.032 -0.043 -0.055

Tabel 5.11: Annualiserede historiske variansestimater ω2
ptq

τ{x ´2.0 ´1.5 ´1.0 ´0.5 0 0.5 1 1.5 2

1 0.235 0.240 0.263 0.288 0.343 0.454 0.661 0.963 1.219

2 0.119 0.136 0.154 0.166 0.198 0.264 0.394 0.582 0.745

3 0.083 0.099 0.113 0.119 0.140 0.187 0.283 0.422 0.541

6 0.048 0.058 0.066 0.067 0.074 0.097 0.153 0.229 0.299

12 0.034 0.041 0.048 0.047 0.046 0.059 0.096 0.138 0.176

Tabel 5.9 viser de gennemsnitlige implicitte volatilitetsniveauer over forskellige moneyness-niveauer

og udløbstidspunkter. De højeste gennemsnitlige værdier ses for laveste moneyness-niveau og højeste

udløbstidspunkt målt til 0.36. Det gennemsnitlige implicitte volatilitetsniveau vil generelt aftage med

moneyness-niveauet, og stige med udløbstidspunktet. Dog aftager den implicitte volatilitet hurtigere

over moneyness-niveau end over faldende udløbstidspunkter. Estimaterne af de gennemsnitlige implicit-

te volatilitetsniveauer fanger det observerede volatilitetssmil, hvor det manglende udbud på out-of-the-

money put-optioner hæver prisen og skaber det asymmetriske smil over forskellige moneyness-niveauer.

Asymmetrien er dog mindre for korte udløbstidspunkter, og de implicitte volatilitetskurver vil derfor

være mere symmetriske for korte udløbstidspunkter. Dette er visualiseret i nedenstående.
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Figur 5.5: De historiske volatilitetskurver over moneyness-niveau

De historiske estimater for den betingede risikoneutrale kovarians mellem den implicitte volatilitets-

ændring og det underliggende, γptq, er givet i tabel 5.10. Disse er estimeret ved at beregne kovariansen

mellem den implicitte volatilitetsændring og det underliggende aktiv, over et rullende vindue med

lag “ 21. Lag er sat ud fra det gennemsnitlige antal af bankdage i en måned. Generelt ses gennemsnit-

lige negative niveauer for alle udløbstidspunkter og moneyness-niveauer, pånær et moneyness-niveau

på x “ ´2 og udløbstidspunkt på en måned τ “ 1, hvor der ingen sammenhæng ses. De negative

estimater stemmer godt overens teoretisk, da moneyness-niveauet afhænger negativt af prisen på det

underliggende aktiv og afkastet på det underliggende aktiv afhænger positivt af prisen.

Tabel 5.11 viser de historiske estimater for den risikoneutrale betingede varians i den implicitte vo-

latilitet, ω2ptq. Variansen ses generelt at stige med moneyness-niveauet, og at aftage over udløbstids-

punkterne. Variansen er altså højest for høje moneyness-niveauer, hvilket kan forklares af, at den

implicitte volatilitet primært er drevet af out-of-the-money call-optioner i disse moneyness-niveauer.

Intuitionen er, at efterspørgslen på out-of-the-money call-optioner typisk vil komme fra individuelle

investorer, hvorfor ændringerne i den implicitte volatilitet er mere idiosynkratisk, hvilket kan føre til

højere varians for disse kontrakter (Carr og Wu 2020, s. 2297)
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Estimation af de risikoneutrale betingede varians- og kovariansrater

I den lokale prisfastsættelsesmodel indgår de to centrale momenter; den risikoneutrale betingede varians

ω2ptq og kovarians γptq. Dette afsnit har til formål at estimere disse ud fra relationen udledt i afsnit

4.1.2:

I2ptq ´A2ptq “ γptqp2z`q ` ω
2ptqpz`z´q

Relationen giver altså mulighed for at ekstrahere momenterne ud fra det implicitte volatilitetssmil.

Relationen bygger på antagelse af lokal ensartethed, og som gennemgået i afsnit 5.2.2 er denne antagelse

velfunderet i et moneyness-interval på |x| ď 1. Ekstraheringen af momenterne vil derfor foretages i dette

interval og udføres ved cross-sectional regression:

I2ptq ´A2ptq “ γptqp2z`q ` ω
2ptqpz`z´q ` εptq (5.4.3)

Regressionsligningens forklarende variable er de to konveksistetsjusterede moneyness-niveauer z` og z´

og deres produkt. Moneyness-niveauerne sættes ud fra gitterets punkter, hvor de konveksistetsjusterede

moneyness-niveauer kan udledes fra de standardiserede moneyness-niveauer:

z` “ xIptq
?
τ (5.4.4)

z´ “ z` ´ I
2ptqτ (5.4.5)

Estimationen vil være begrænset i den forstand, at variansestimatet ikke må være negativt. Derudover

giver det ikke meget mening, at der er en forskel i den implicitte volatilitet for at-the-money kontrakten

og de resterende kontrakter, hvis disse er at-the-money x “ 0, hvorfor parameteren for skæringspunktet

bør være β0 “ 0. At lave regression uden skæring svarer til at have en dummy-matrice uden den første

søjle med 1-taller.

At estimere de betingende momenter svarer altså til at løse følgende minimeringsproblem:

min
γ,ω2

1

2

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

“

γp2z`q ` ω
2pz`z´q

‰

´
“

I2 ´A2
‰ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

2

s.t. 0 ă ω2 ă 8

Regressionen foretages på S&P500 indeksoptionernes estimerede volatilitetsflader for hver observa-

tionsdag, og for hvert udløbstidspunkt i gitteret τ “ t30, 60, 91, 182, 365u. Den deskriptive statistik for

estimaterne er givet i tabellerne 5.12-5.14. Betragtes de estimerede middelværdier for ω2ptq og γptq er

der generelt evidens for det negative skæve implicitte volatilitetssmil, over udløbstidspunktere, da de

gennemsnitlige kovariansestimater er negative γptq ă 0 og variansestimaterne positive ω2ptq ą 0. Dette

kan indses at være ækvivalent, ved at undersøge de to konveksistetsjusterede moneyness-mål 2z` og

z`z´ over forskellige strikekurser (se figur 5.6).
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Tabel 5.12: CS-estimater for kovariansraten γptq

Udløb pτq 1 2 3 6 12

Mean -0.139 -0.107 -0.091 -0.070 -0.052

Std. dev 0.065 0.044 0.035 0.023 0.016

Minimum -0.679 -0.450 -0.345 -0.223 -0.147

Maximum -0.042 -0.041 -0.030 -0.011 -0.001

Autokorrelation 0.966 0.975 0.979 0.984 0.986

Korrelation 0.736 0.735 0.726 0.658 0.537

Tabel 5.13: CS-estimater for variansraten ω2
ptq

Udløb pτq 1 2 3 6 12

Mean 1.150 0.501 0.292 0.110 0.042

Std. dev 0.591 0.257 0.149 0.055 0.024

Minimum 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Maximum 3.732 1.892 1.116 0.364 0.100

Autokorrelation 0.943 0.951 0.954 0.959 0.968

Korrelation 0.021 0.015 -0.005 -0.045 -0.075

Tabel 5.14: R2-værdier for CS-regression

Udløb pτq 1 2 3 6 12

Mean 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999

Std. dev 0.001 0.002 0.003 0.021 0.047

Minimum 0.949 0.919 0.789 -0.331 -1.613

Maximum 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Autokorrelation 0.518 0.251 0.030 0.001 0.001

50 100 150 200
K

-2

2

4

2z+ z+z-

Figur 5.6: Funktionere 2z` og z`z´ for S “ 100, σ2
“ 0.2, τ “ 1. Det ses i dette eksempel at de absolutte

funktionsværdier er højest for lave værdier af K.
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Funktionen z` førsteordens afledede er givet ved følgende

B2z`
BK

“
2

K
ą 0 @ K ą 0

Ud fra denne afledte kan man konkludere, at funktionen er en monotont voksende funktion på domænet

K ą 0. Her antages det implicit, at K altid er positiv, hvilket er en realistisk antagelse ud fra et

økonomisk synspunkt, da optioner solgt på negative strikes ikke giver økonomisk mening i denne

sammenhæng. På samme vis undersøges funktionen z`z´, som har sit eneste minimum i S “ K og

funktionen vil altså være positiv i domænet K ą 0. En detaljeret matematisk udledning af dette er

vist i appendix A.3.

Anvendes konklusionerne fra analysen af z` og z`z´, samt sættes γptq ă 0, ω2ptq ą 0, vil det gælde at

det implicitte volatilitetsmil (5.4.3) vil have høje værdier for lave værdier af z`, da γptq ă 0 og høje

værdier af z`z´, da ω2ptq ą 0. Førstnævnte er gældende for lave værdier af K, da z` er monotont

voksende i K. Sidstnævnte opnås når optionerne er deep out-of-the-money og deep in-the-money, da

z`z´ er højest for disse værdier. Det højeste spænd vil dog ses for deep out-of-money puts/deep

in-the-money-calls, da des lavere strike, des højere værdi af z`.

Ovenstående gennemgang understøtter at de empiriske resultater for det skæve implicitte volatilitets-

smil for SP&500 indeksoptioner. Sammenlignes estimaterne på tværs af udløbstiden ses de højeste

absolutte estimater for korte udløbstidspunkter. Effekterne diskuteret i ovenstående er altså højere for

korte udløbstidspunkter, hvilket indikerer at kurvaturen er større for korte udløbstidspunkter, end for

det implicitte volatilitetssmil med lang tid til udløb. Estimaterne stemmer altså overens med karakteri-

stika for generelle indeksoptioners implicitte volatilitetskurver, introduceret i afsnit 2.3.3. Tidsserierne

udviser derudover persistens, hvilket kan ses ud fra de høje autokorrelationsniveauer for lag “ 1, da

disse indikerer en langsom aftagning i autokorrelationen (Ruppert og Matteson 2015, s. 389).

Ud fra regressionsligningen (5.4.3) kan man estimere γptq og ω2ptq ud fra forskellen mellem den im-

plicitte volatilitet og at-the-money volatiliteten. Estimaterne er altså centreret om at-the-money kon-

trakterne og estimaterne vil derfor reflektere at-the-money kontraktens momentbetingelser. Dette gør

cross-sectional estimaterne (CS) sammenlignelige med tidsserieestimaterne (TS) over de historiske esti-

mater for at-the-money-kontrakten (Carr og Wu 2020, s. 2297).

Det ses endvidere at middelværdierne for kovariansestimaterne ved cross-sectional regression generelt

har større absolut værdi end de historiske estimater (TS) givet i tabel 5.10. Dette indikerer at det impli-

citte volatilitetssmil er mere fremtrædende for estimaterne fundet ved cross-sectional regression end det

fundet i TS-estimaterne. Denne forskel mellem de historiske estimater og CS-estimaterne kan betragtes

som en risikopræmie, som sælgeren af optionen modtager for at påtage sig risikoen for højere varians-

niveauer (Driessen, Maenhout og Vilkov 2009). Nederst i tabel 5.12 er korrelationen mellem TS- og
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CS-estimaterne vist, og disse ligger i et spænd fra 0.736 til 0.537, hvilket påviser høj korrelation mellem

estimaterne. Det ses derudover at korrelationen er aftagende med tiden til udløb. Sammenligner man

CS-variansestimaterne med de historiske, er de estimerede middelværdier højere for CS-estimateterne

når der er kort tid til udløb, men forskellen er aftagende for kontrakter med lange udløbstidspunk-

ter. Dette indikerer at det implicitte volatilitetssmil er mere fremtrædende i CS-regressionen end for

TS-regressionen for kort tid til udløb. Sammenligner man variansestimaternes standardafvigelse med

kovariansestimaterne ses en betydelig forskel, da variansestimaternes standardafvigelse er langt højere.

Dette understøttes af, at alle minimumsværdierne er lig 0, hvilket er den nedre grænse i den betingede

OLS. Negative variansestimater vil være ækivivalent med et positivt smil (Carr og Wu 2020, s. 2299),

hvilket minimumsværdierne indikerer at der er for nogle observationer. Det ses ydermere at autokorre-

lationen er lavere for variansestimaterne end for kovariansestimaterne og disse har derfor mindre grad

af persistens, samt at korrelationen for de historiske estimater mere negative. Samlet set tyder den

lave persistens, høje variation og den negative korrelation med TS-estimaterne på, at CS-regressionens

variansestimater er mindre pålidelige end dennes kovariansestimater. Afslutningvis kan det ses, at de

gennemsnitlige R2-værdier for CS-regressionen er meget høje, hvilket indikerer at regressionen kan

forklare det implicitte volatilitetssmil, eller i hvert fald for det givne moneyness-interval |x| ď 1.

5.4.3 Investeringsstrategier baseret på det implicitte volatilitetssmil

I dette afsnit undersøges to investeringsstrategier, som baseres på det implicitte volatilitetssmil; (1)

den risikobaserede investeringsstrategi og (2) den statistiske arbitrage strategi. Disse vil begge tage ud-

gangspunkt i forecasts af det implicitte volatilitetssmil, og disse forecasts vil foretages ud fra både TS-

og CS-estimaterne, i håb om at disse komplementerer hinanden. Dette afsnit vil indledes med en un-

dersøgelse af denne forecast regression, og afsluttes med en undersøgelse af de to investeringsstrategier.

Forecast af kovarians- og variansraten

Analysen foretaget i afsnit 5.4.2 belyste, at estimaterne for de risikoneutrale betingede momenter ω2ptq

og γptq variererede betydeligt i de to regressionsmetoder. Denne variation drives af flere faktorer; først

og fremmest er der forskel i det informationsperspektiv, som estimaterne baseres på. CS-estimaterne er

fremadseende, da disse er baseret på nutidens prisinformation om fremtidens forventede værdier (Carr

og Wu 2020, s. 2299). De historiske estimater er derimod baseret på historiske værdier sat ud fra antallet

af lags i et rullende vindue. Denne forskel i informationsperspektivet vil ydermere resultere i forskelle i

de forventede estimater, da disse værdier er baseret på risikopræmier. Disse risikopræmier drives bl.a.

af potentielle hop i det underliggende aktivs pris og volatilitet, og denne forventning vil derfor være
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indeholdt i markedsprisen. De fremadseende estimater vil altså medtage denne forventede ændring,

hvilket de historiske estimater ikke vil. Afslutningsvis vil residualerne være drevet af forskellige kilder,

grundet forskellen i tidsperspektivet (Carr og Wu 2020, s. 2299). De to regressionsmetoder kan dog

bidrage med deres forskellige informationsbidrag, og man kan ved at sammensætte disse, forecaste

de faktiske kovarians- og variansrater RV pt ` 1q. Forecastet vil altså både indeholde information om

markedets forventede niveauer, samt de historiske. Forecast regressionen er givet som følgende:

RV pt` 1q “ β0 ` βCSCSptq ` βTSTSptq ` εpt` 1q

Forecastet udføres med lag “ 21, som er det gennemsnitlige antal bankdage i en måned. Derudover

foretages forcasten for både kovarians- og variansraten, og variablene CS og TS vil derfor henholdsvist

betegne kovarians- og variansestimaterne fra CS- og TS-regressionen. Resultaterne er vist i tabellerne

5.15-5.16. Her vil antagelse af homoskedastisitet og ingen autokorrelation i residualerne igen ikke være

realistisk grundet høj persistens, og Newey-West estimatoren anvendes derfor til test af de forklarende

variables informationsbidrag.

Tabel 5.15: Forecast af kovariansraten γptq ud fra estimaterne fundet i TS- og CS-regression

Udløb τ β̂0 tβ̂0 β̂CS tβ̂CS β̂TS tβ̂TS R2%

1 0.010 (1.168) 0.386 (5.500) 0.128 (1.421) 19.028

2 0.009 (1.120) 0.381 (5.036) 0.213 (2.024) 19.958

3 0.005 (0.660) 0.330 (3.912) 0.285 (2.399) 20.670

6 -0.003 (0.511) 0.183 (1.695) 0.409 (3.091) 22.790

12 -0.007 (1.318) 0.072 (0.600) 0.485 (3.856) 25.208

Tabel 5.16: Forecast af variansraten ω2
ptq ud fra estimaterne fundet i TS- og CS-regression

Udløb τ β̂0 tβ̂0 β̂CS tβ̂CS β̂TS tβ̂TS R2%

1 0.189 (3.203) 0.088 (1.842) 0.155 (2.458) 4.540

2 0.117 (2.615) 0.106 (1.184) 0.141 (2.356) 3.384

3 0.091 (2.638) 0.095 (0.794) 0.153 (2.631) 3.030

6 0.068 (5.172) -0.066 (0.574) 0.183 (3.554) 3.565

12 0.047 (6.157) -0.303 (1.935) 0.256 (4.297) 8.277

Det ses af tabel 5.15, at den realiserede kovariansrate afhænger positivt af CS- og TS-estimaterne, samt

at CS-estimaterne er højere end TS-estimaterne for lave udløbstidspunkter, men at det modsatte gælder

for høje udløbstidspunkter. Dette understøttes af Newey-West t-værdierne, hvor disse er højere for CS-

estimaterne end for TS-estimaterne for lave udløbstidspunkter og vice versa for høje udløbstidspunkter.

CS-estimaterne er altså mere signifikante for lave udløbstidspunkter, og ligeledes er TS-estimaterne for

høje udløbstidspunkter. Dette kan forklares af, at de forudsende CS-estimater har mindre præcision

for lange udløbstidspunkter, da niveauerne kan nå at ændre sig meget indenfor kontraktens levetid.
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Betragter man regressionens R2-værdier indikerer disse et godt fit mellem den faktiske kovariansrate

og de forklarende variable, relativt til R2-niveauerne for variansraten.

Tabel 5.16 viser estimaterne for den realiserede variansrate. Her bemærkes det først, at CS-estimaterne

generelt er lavere end TS-estimaterne, og er endda negative for høje udløbstidspunkter. De absolutte t-

værdier afspejler også at TS-estimaterne har et større informationsbidrag i forecastet af den realiserede

variansrate ω2ptq end CS-estimaterne har. Derudover ses lave R2-niveauer, hvilket indikerer at CS-

og TS-estimaterne ikke er lige så godt et udgangspunkt for den realiserede variansrate, som de er for

kovariansraten.

Den risikobaserede investeringsstrategi

Estimaterne fundet i foregående afsnit kan anvendes til at estimere det implicitte volatilitetssmil. Som

tidligere nævnt vil afvigelser fra dette smil kunne betragtes som en risikopræmie, og dermed en potentiel

profitkilde. Formålet med dette afsnit er teste investeringsstrategier foreslået af (Carr og Wu 2020), som

handler ud fra disse risikopræmier. Det omtalte smil er givet ud fra de estimerede forecastsestimater

af kovarians- og variansraten:

Î2ptq ´A2ptq “ 2γ̂ptqz` ` ω̂
2ptqz`z´

Investeringsstrategien baseres på et out-of-sample forecast af volatilitetssmilet, hvilket opnås ved at ud-

føre forecast regressionen for et givent tidsinterval og derefter igangsætte investeringsstrategien, således

at man ikke handler ud fra information, som ikke var tilgængelig på det pågældende tidspunkt, også

kendt som et look-ahead-bias. Dette vindue er sat til fire år, målt i antallet af bankdage. Her sættes

længden af et år til 252 dage, som er det gennemsnitlige antal bankdage på et år. Forecast regressio-

nen udføres under antagelse af lokal ensartethed, og vil derfor kun udføres i det moneyness-interval

hvori antagelsen er valid, |x| ď 1. Forecast regressionen vil derudover have de konveksitetsjusterede

moneyness-niveauer z` og z´ som forklarende variable, og disse ekstraheres fra de givne standardi-

serede moneyness-niveauer og den observerede implicitte volatilitet ud fra relationerne givet i ligning

5.4.4-5.4.5. At-the-money niveauet er antaget givent.

Investeringsstrategien beskrevet af (Carr og Wu 2020) består af en delta- og vega-neutral spread-options

portefølje med at-the-money kontrakten (Carr og Wu 2020, s. 2301). En spread-optionsportefølje kan

konstrueres ved at tage modsatrettede positioner i optioner med samme udløb og underliggende, men

som er skrevet på to forskellige strikes. Investeringsstrategien indbefatter ydermere risikoafdækning af

optionspositionernes risici forbundet med ændringer i prisen på det underliggende aktiv og volatiliteten.

Delta-hedging udføres, som beskrevet i afsnit 2.3.2, og hertil anvendes futures kontrakter, F , på S&P500
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indekset. Under antagelse af deterministisk rente vil prisen på futures og forwardkontrakter være ens,

hvorfor forwardpriser anvendes. Derudover vil positionen vega-hedges med at-the-money kontrakten,

da man ikke ønsker at være eksponeret overfor ændringen i det underliggende aktivs volatilitet, men

kun overfor forskellen i de implicitte volatilitetsniveauer. Strategien vil derimod generere profit fra det

potentielle volatilitetssmil, som er drevet af asymmetrien i call- og put-optioner. Strategien er derfor

oplagt i denne sammenhæng, da man netop undersøger muligheden for at profitere fra forskelle i det

implicitte volatilitetssmil.

Spørgsmålet er nu, hvor meget man skal investere i denne strategi og vægten sættes ud fra forskellen

mellem det observerede pI2
t ´A

2
t q og estimerede smil

´

Îptq2 ´Aptq2
¯

:

wriskptq “
pI2ptq ´A2ptqq ´ pÎ2ptq ´A2ptqq

A2ptq
“
I2ptq ´ Î2ptq

A2ptq

Vægten deles med at-the-money kontraktens implicitte volatilitet for derved at få et proportional vægt

(Carr og Wu 2020, s. 2301). Det kan ses ud fra vægtens udtryk, at når den observerede implicitte

volatilitet er lavere end den estimerede værdi I2ptq ą Î2ptq ñ wptq ą 0 så tages en lang position i

spread-optionsporteføljen, hvor ν betegner vega

´
νATM
νI

rPutpKIq `∆Put,IF s ` rPutpKAq `∆Put,ATMF s

Og vice versa for negative vægte I2ptq ă Î2ptq ñ wptq ă 0

νATM
νI

rPutpKIq `∆Put,IF s ´ rPutpKAq `∆Put,ATMF s

Positionen holdes i 21 dage, samtidigt med at der dagligt delta-hedges med futures på det underliggende

aktiv, F . En afsluttende bemærkning omkring handelsstrategien er, at porteføljens hovedstol sættes

til $100. Strategiens præstation undersøges ved at betragte de gennemsnitlige PnL-niveauer. PnL-

niveauerne vil på et givent tidspunkt, udløb og moneyness-niveau være givet ved følgende, under

antagelse af ingen finansieringsomkostninger:

PnLpf pT, x, τq “ 100wptq

#

´
νATM
νI

«

PpT,KIq ´ Ppt,KIq `

21
ÿ

i“1

∆P,IptqpF pi` 1q ´ F piqq

ff

`

«

PpT,KATM q ´ Ppt,KATM q `

21
ÿ

i“1

∆P,ATM piqpF pi` 1q ´ F piqq

ff+

Ovenstående gennemgang af investeringsstrategien er baseret på put-optioner, dog vil PnL’en være ens

for put- og call-optioner, hvilket nemt kan vises ved at anvende Put-call-pariteten, og sammenhængen

mellem put-og call-optioners delta. Udledningen er vist i appendiks A.3.1. Positionen vil enten anvende

put- eller call-optioner til sammensætning af spread-optionsporteføljen, hvilken type kontrakt afhænger

af likviditeten for de enkelte moneyness-niveauer, og som gennemgået i afsnit 3 er likviditeten højere
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for out-of-the-money optioner, og spread-optionsporteføljen vil derfor konstrueres ud fra put-optioner

for lave strikes og call-optioner for høje strikes.

Tabel 5.17: Gennemsnittet af investeringsvægte i den risikobaserede strategi

τ{x -1 -0.5 0.5 1

1 0.576 0.213 -0.136 -0.211

2 0.554 0.215 -0.141 -0.223

3 0.539 0.215 -0.145 -0.233

6 0.527 0.215 -0.155 -0.256

12 0.469 0.199 -0.155 -0.265

Tabel 5.18: Standardafvigelse af investeringsvægte i den risikobaserede strategi

τ{x -1 -0.5 0.5 1

1 0.191 0.065 0.040 0.071

2 0.200 0.074 0.045 0.073

3 0.210 0.079 0.048 0.076

6 0.240 0.088 0.053 0.080

12 0.274 0.100 0.058 0.087

Tabel 5.19: [Min,Max] af investeringsvægte i den risikobaserede strategi

τ{x -1 -0.5 0.5 1

1 [0.023,1.546] [-0.013,0.464] [-0.273,0.076] [-0.434,0.144]

2 [-0.106,1.425] [-0.087,0.453] [-0.265,0.114] [-0.453,0.206]

3 [-0.231,1.430] [-0.131,0.452] [-0.277,0.144] [-0.430,0.261]

6 [-0.427,1.258] [-0.186,0.461] [-0.269,0.184] [-0.418-0.335]

12 [-0.618,1.091] [-0.255,0.430] [-0.269,0.224] [-0.432,0.394]

Tabel 5.20: Autokorrelation af investeringsvægte i den risikobaserede strategi

τ{x -1 -0.5 0.5 1

1 0.956 0.952 0.952 0.945

2 0.973 0.966 0.969 0.964

3 0.978 0.971 0.974 0.971

6 0.986 0.977 0.981 0.980

12 0.990 0.981 0.983 0.983

Den deskriptive statistik for investeringsstrategiens vægte er vist i tabel 5.17-5.20. Betragter man

tabel 5.17 vises de gennemsnitlige vægte for forskellige moneyness-niveauer og udløbstidspunkter. Disse

vægte er generelt positive vægte for lave moneyness-niveauer og negative for høje moneyness-niveauer.

Vægtene er baseret på forskellen i den observerede implicitte volatilitet og den implicitte volatilitet

givet i den lokale prisfastsættelsesmodel. Vægtenes fortegn indikerer altså, at den observerede implicitte

volatilitet generelt er højere end forcastet af den implicitte volatilitet for lave moneyness-niveauer

og lavere for høje moneyness-niveauer. Strategien tager altså i gennemsnit lange positioner i out-of-
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the-money call-optioner og korte positioner i out-of-the-money put-optioner. Dette kan forklares af

tendenserne gennemgået i afsnit 5.4.2, nemlig at det implicitte volatilitetssmil er mere fremtrædende

end det de historiske kovariansestimater kan forklare.

Betragtes de absolutte niveauer er vægtene højest for lave moneyness-niveauer, og vil derefter være af-

tagende. Vægtene er højest for disse niveauer da volatilitetssmilet generelt er mere fremtrædende i disse

niveauer, drevet af det høje efterspørgsel efter out-of-the-money put-optioner. Samme karakteristika

afspejles af standardafvigelserne givet i tabel 5.18, samt af minimum- og maksimumsniveauerne givet i

tabel 5.19. Dog ses det generelt i tabel 5.19 at minimumsværdierne er negative og maksimumsværdierne

er positive på trods af modellens bias (Carr og Wu 2020, s. 2302). Autokorrelationen i investeringsvæg-

tene, tabel 5.20, viser en generel høj autokorrelation, og dermed høj persistens i vægtenes tidsserier.

Dette implicerer at strategien typisk vil holde den samme volumen i længere tid (lav turnover), da

vægtene i dag vil have stor betydning på vægtene i morgen.

Tabel 5.21: Annualiseret middelværdi af PnL i den risikobaserede strategi

τ{x -1 -0.5 0.5 1 Samlet

1 0.827 0.137 0.057 0.150 1.171

2 1.345 0.247 0.127 0.344 2.063

3 1.319 0.244 0.129 0.361 2.053

6 1.122 0.210 0.122 0.359 1.813

12 0.763 0.149 0.097 0.300 1.309

Tabel 5.22: Annualiseret standardafvigelse af PnL i den risikobaserede strategi

τ{x -1 -0.5 0.5 1 Samlet

1 1.286 0.266 0.135 0.379 1.682

2 0.718 0.136 0.066 0.191 1.020

3 0.480 0.098 0.054 0.161 0.734

6 0.293 0.057 0.038 0.120 0.471

12 0.209 0.039 0.024 0.079 0.325

Tabel 5.23: Annualiseret informationsrate af PnL i den risikobaserede strategi

τ{x -1 -0.5 0.5 1 Samlet

1 0.643 0.513 0.424 0.396 0.696

2 1.874 1.813 1.918 1.804 2.023

3 2.748 2.497 2.380 2.236 2.795

6 3.826 3.653 3.212 2.988 3.853

12 3.645 3.875 3.987 3.803 4.026

En analyse af investeringsvægtene er nu foretaget og vi kan nu bevæge os til humlen, nemlig investe-

ringsstrategiens gevinster og tab. Den deskriptive statistik for de gennemsnitlige PnL-værdier er givet

i tabellerne 5.21-5.23.
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Det ses, at investeringsstrategien generer et positivt afkast for alle moneyness-niveauer og udløbstids-

punkter. Den højeste annualiserede PnL ses for et moneyness-niveau på x “ ´1. Tabel 5.22 viser høj

standardafvigelse for lave moneyness-niveauer, som vil aftage med moneyness-niveauet og med udløbs-

tidspunktet. Sammenligner man aftagelsen mellem de to, ses et hurtigere fald i standardafvigelsen over

moneyness-niveauerne end for middelværdierne. Den sidste tabel 5.23 viser de gennemsnitlige informa-

tionsrater, som er rater der angiver det risikojusterede merafkast relativt til markedsafkastet (Pedersen

2015, s. 30). Disse rater er givet følgende, under antagelse af ingen risikofri rente, r “ 0:

IR “
EpPnLq

a

VarpPnLq

Målet afspejler strategiens merafkast evalueret i den tilhørende risiko. En høj rate indikerer derfor

et høj afkast med tilhørende lav risiko, hvilket er ønskescenariet. Betragtes formlen for informations-

raten kan det ses, at raten beregnes ved at dele tabel 5.21 med tabel 5.22. Den relative hurtigere

aftagning i standardafvigelsen implicerer derfor, at IR på flere niveauer er større end 1. Derudover

ses høje informationsrater for lange udløbstidspunkter, hvilket kan forklares ved den store aftagning

i standardafvigelsen relativt til middelværdien. Investeringsstrategien generer altså et højere afkast

for lange udløbstidspunkter relativt til korte udløbstidspunkter. Dette kan skyldes, at kontrakter med

kortere udløbstidspunkter er mere følsomme overfor spring i prisen på det underliggende og i den im-

plicitte volatilitet, hvilket er vist i afsnit (Carr og Wu 2020, s. 2302). Derudover kan det også ses fra

tabellerne 5.15-5.16 at forecastet som investeringsstrategien bygger på har mindre præcision for korte

udløbstidspunkter, hvilket konkluderes på lavere R2-værdier.
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Den statistiske arbitrage strategi

En statistisk arbitrage er en finansiel strategi, hvis forventede afkast er positivt. Den statistiske arbitrage

differentierer sig altså fra den sande arbitrage ved ikke at være risikofri, og er af samme grund et mildere

begreb. I den statistiske arbitrage strategi vil man anse prisforskelle fra CS-regressionen som kortvarige

misprisninger i markedet. Disse misprisninger vil senere korrigeres af markedets agenter og konvergere

mod deres fundamentale værdi. Hvis man derudover risikoafdækker sig mod modellens risikokilder, vil

man isoleret set kunne profitere fra mean-reversion i prisfastsættelsens residualer (Carr og Wu 2020,

s. 2305). I den lokale prisfastsættelsesmodel er risikokilderne prisen på det underliggende aktiv og

ændringer i volatiliteten, hvorfor strategien indbefatter en delta- og vega-hedge.

Denne strategi vil tage udgangspunkt i det implicitte volatilitetssmils CS-estimater, hvis estimation

blev gennemgået i afsnit 5.4.2. Estimationen blev udført under antagelse af lokal ensartethed, og under

denne antagelse må det gælde, at εptq kan betragtes som kortvarige misprisninger i markedet (Carr

og Wu 2020, s. 2305). Som beskrevet i ovenstående vil disse misprisninger kunne ses som en statistisk

arbitrage, som man kan konstruere sin investeringsstrategi ud fra. Investeringsvægtene sættes derfor

ud fra størrelsen på misprisningen, des større misprisning, des større vægt:

wstatptq “
10εptq

A2ptq

Vægten skaleres med 10, da misprisningerne er meget små grundet præcisionen i estimationen, se

tabel 5.14, og skaleringen vil derfor gøre dem mere sammenlignelige med vægtene i risikostrategien.

De to investeringsstrategier vil begge handle ud fra det implicitte volatilitetssmil, men vægtene og

estimaterne som indgår i spændet vil variere.

Den deskriptive statistik for investeringsvægtene i den statistiske arbitrage strategi er givet i tabellerne

5.24-5.27.

Sammenlignes den statitiske arbitrage strategis vægte med vægtene i den risikobaserede strategi er

disse betydeligt lavere. Dog ses ingen bias over de enkelte moneyness-niveauer, hvilket implicerer,

at strategien må performe ensformigt over disse. Variationen i vægtene er også forholdsvis lavere

for den statistiske arbitrage strategi, hvilket kan ses ud fra standardafvigelserne samt minimums-

og maksimumsværdierne. Afslutningsvis kan det ses at autokorrelationen i den statistiske arbitrage er

betydeligt lavere, hvorfor der er lavere persistens i strategien. Dette indikerer højere turnover og derved

større variation i porteføljens volumener.
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Tabel 5.24: Gennemsnittet af investeringsvægte i den statistiske arbitrage strategi

τ{x -1 -0.5 0.5 1

1 -0.019 0.042 -0.065 0.034

2 -0.024 0.064 -0.062 0.040

3 -0.025 0.066 -0.060 0.040

6 -0.015 0.031 -0.055 0.030

12 -0.010 0.001 -0.046 0.011

Tabel 5.25: Standardafvigelsen af investeringsvægte i den statistiske arbitrage strategi

τ{x -1 -0.5 0.5 1

1 0.053 0.153 0.086 0.080

2 0.055 0.170 0.098 0.089

3 0.053 0.168 0.100 0.091

6 0.052 0.144 0.093 0.084

12 0.057 0.130 0.103 0.091

Tabel 5.26: [Min,Max] af investeringsvægte i den statistiske arbitrage strategi

τ{x -1 -0.5 0.5 1

1 [-0.533,0.196] [-0.752,0.857] [-0.490,0.352] [-0.740,0.304]

2 [-0.809,0.179] [-0.631,0.860] [-0.563,0.302] [-0.903,0.330]

3 [-1.045,0.171] [-0.544,0.957] [-0.673,0.315] [-1.215,0.329]

6 [-1.537,0.196] [-0.991,0.830] [-0.777,0.318] [-1.892,0.269]

12 [-1.830,0.098] [-1.555,0.570] [-0.715,0.212] [-2.375,0.174]

Tabel 5.27: Autokorrelation af investeringsvægte i den statistiske arbitrage strategi

τ{x -1 -0.5 0.5 1

1 0.795 0.836 0.721 0.817

2 0.767 0.859 0.817 0.858

3 0.708 0.866 0.842 0.835

6 0.494 0.866 0.893 0.658

12 0.442 0.863 0.947 0.583

Tabellerne 5.28 til 5.30 viser den deskriptive statistik for PnL’en for den statistiske arbitrage strategi.

Afkastet på denne portefølje ses at være lavere end for den risikobaserede strategi, og er endda gennem-

snitlig negativ for moneyness-niveauer på |x| “ 1. Dog er de samlede PnL-niveauer over moneyness-

niveauerne positive, men sammenlignes de samlede PnL-niveauer er disse lavere end i den risikobaserede

strategi. De samlede standardafvigelser er sammenlignet med den risikobaserede strategi også væsentlig

lavere. De lave standardafvigelser opvejer dog ikke for de lave gennemsnitlige niveauer, hvorfor IR også

er betydeligt lavere i den statistiske arbitrage strategi. Overordnet set vil den risikobaserede strategi

altså udkonkurrere den statistiske arbitrage strategi.
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Tabel 5.28: Annualiseret middelværdi af PnL i den statistiske arbitage strategi

τ{x -1 -0.5 0.5 1 Samlet

1 0.004 0.029 0.009 -0.004 0.038

2 -0.066 0.114 0.046 -0.044 0.050

3 -0.070 0.110 0.048 -0.048 0.039

6 -0.035 0.050 0.039 -0.030 0.024

12 -0.017 0.017 0.024 -0.009 0.016

Tabel 5.29: Annualiseret standardafvigelse af PnL i den statistiske arbitage strategi

τ{x -1 -0.5 0.5 1 Samlet

1 0.136 0.218 0.100 0.135 0.199

2 0.108 0.174 0.053 0.086 0.061

3 0.085 0.142 0.049 0.074 0.043

6 0.044 0.075 0.038 0.047 0.030

12 0.025 0.039 0.022 0.03 0.021

Tabel 5.30: Annualiseret informationsrate af PnL i den statistiske arbitage strategi

τ{x -1 -0.5 0.5 1 Samlet

1 0.028 0.134 0.094 -0.031 0.193

2 -0.609 0.654 0.866 -0.515 0.815

3 -0.825 0.774 0.976 -0.654 0.914

6 -0.800 0.665 1.026 -0.640 0.790

12 -0.666 0.430 1.089 -0.305 0.756

Det belyses i (Carr og Wu 2020, s. 2308), at den risikobaserede strategi ikke nødvendigvis er bedre end

den statistiske arbitrage strategi, men at der er flere grunde til forskellen i PnL’en mellem de to. Først

og fremmest har risikostrategien et bias i forhold til modelspecifikationen, da strategien drager fordele

af at finde en risikopræmie og satse på denne. Den statistiske arbitrage strategi vil derimod profitere

fra mean-reversion i misprisninger i markedet. Denne strategis præstation afhænger altså af eksistensen

af flere kilder af uafhængige residualer (Carr og Wu 2020, s. 2803), og strategien vil af samme grund

præstere bedre for et større spænd moneyness-niveauer, hvilket denne modelspecifikation er begrænset

i, under antagelse af lokal ensartethed.

Investeringsstrategierne har vist sig at performe godt på S&P500 indeksoptionerne ved generelt at

resultere i positive PnL-niveauer over de enkelte udløbstidspunkter og moneyness-niveauer. Strategi-

ernes præstation vil nu testes på den lokale prisfastsættelsesmodel med diskontinuerte dynamikker, for

derved at se om inkorporation af spring vil kunne forbedre strategiernes præstationer.
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5.5 Den lokale prisfastsættelsesmodel med diskontinuert prisproces

Dette afsnit har til formål at belyse den lokale prisfastsættelsesmodel under diskontinuerte dynamik-

ker. Analysen tager udgangspunkt i teorien gennemgået i afsnit 4.2.1. Derudover vil den empiriske

analyse følge gennemgangen af den lokale prisfastsættelsesmodel, men som afsnit 4.2.1 belyser, vil

regressionerne istedet være baseret det relative implicitte volatilitetssmil:

pI2ptq ´A2ptqq

pIptq ´Aptqq
“

γ̃ptq

ω̃2ptq

2SptqMIS

MII
` εptq, Iptq ‰ Aptq

Her betegner MIS og MII henholdsvis vanna og volga i Mertons springdiffusionsmodel. Spring i det

underliggende vil have en stor effekt på kontrakter med korte udløbstidspunkter, men en mindre ef-

fekt på kontrakter med lange udløbstidspunkter, da det underliggendes pris med tiden vil konvergere

mod deres fundamentale værdi. Af den grund vil modelgennemgangen bygge på kontrakter med korte

udløbstidspunkter, mere specifikt for kontrakter med 1/2 måned til udløbstidspunkt. Det initiale valg

af passende udløbstidspunkter var τ “ t5, 10, 15, 30u, men grundet manglende observationer for disse

niveauer valgte jeg kun at koncentrere mig om τ “ t15u. Jeg har igen implementeret koden i R, og

denne vil være vedlagt som bilag.

5.5.1 Kalibrering af Mertons springdiffusionsmodel og konstruktion af implicitte

volatilitetsflader

Dette afsnit indledes med en gennemgang af estimation og kalibrering af henholdsvis Mertons springdif-

fusions parametre og implicitte volatilitets niveauer. Derefter vil de estimerede springdiffusions parame-

tre og de kalibrerede implicitte volatiliteter anvendes i konstruktionen af de implicitte volatilitetsflader.

Parametrene σ, λ, υ og δ estimeres ved brug af least squares med begrænsninger på variansparametrene

σ og δ. Lad θ P R4 være vektor af modellens parametre. Minimeringsproblemet vil være givet som

nedenstående, hvor Obs er den observerede markedspris ogM θ er Merton optionsprisen, som afhænger

af de fire parametre.

θ‹ “ arg inf||M θ ´Obs||2

s.t. 0 ă δ, σ ă 8

Estimationen udføres på optionspriser, som er observeret i de første 4 år, således at disse er kendt

inden investeringsstrategien påbegyndes. Estimationen af parametrene involverede cirka 60.000 obser-

vationer, og estimationstiden var omtrent 8 timer. Beregningstiden kunne nedsættes ved at betragte

færre observationer eller vælge en mere efficient algoritme. Parametrene blev fundet til:

σ “ 0.151, λ “ 1.347, υ “ ´0.061, δ “ 0.133
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Det ses at springintensiteten, λ, er høj, hvilket tyder på mange spring i det observerede data. Parame-

teren σ vil ikke anvendes videre i analysen, da den implicitte volatilitet kalibreres til de observerede

markedspriser. Dog indikerer driften for springsstørrelserne υ at disse spring er små, og i gennemsnit

negative spring. Springstørrelsernes volatilitet δ er derudover ikke af betydelig størrelse og disse hyp-

pige spring vil ikke variere meget. Kalibrationen er et centralt punkt i modelgennemgangen, da målet

er at finde de implicitte volatilitetsniveauer, som matcher de observerede markedspriser. Kalibrationen

udføres ved at minimere den kvadratiske sum mellem de observerede markedspriser og de teoretiske

priser. Her indsættes parametrene fundet i estimationen, og den eneste ukendte parameter vil nu være

den implicitte volatilitet:

I‹M “ arg inf||M θ‹pI‹M q ´Obs||
2 s.t. 0 ă I‹M ă 8

Antallet af iterationer er sat til n “ 10, da Mertons springdiffusionsmodel konvergerer hurtigt, se afsnit

4.2.2. Derudover sættes den observerede pris til det gennemsnitlige bid-ask spænd for de enkelte ob-

servationer. Kalibreringen af den implicitte volatilitet vil også være underlagt en nedre grænse for det

implicitte volatilitetsniveau. Kalibreringenstiden var omtrent 5 timer, og tillægges denne estimation-

stiden, af de resterende parametre, er dette en omfattende kalibreringstid. De kalibrerede implicitte

volatiliteter anvendes til konstruktionen af de implicitte volatilitets- og ændringsflader, og konstruk-

tionen følger vægtningsskemaet givet i (5.2.1).

For at gøre analysen mindre omfattende antages det, at antagelse af lokal ensartethed også er plausibel

i den diskontinuerte modelspecifikation. Dette understøttes af gennemgangen i 5.2.2, hvor krydskorre-

lationen var relativt høj i et moneyness-interval på |x| ď 1, med et minimumsniveau på omtrent 85%,

se figur 5.3.

5.5.2 Det implicitte volatilitetssmil i Mertons springdiffusionmodel

Investeringsstrategierne formuleret af (Carr og Wu 2020) bygger på forecasts af det implicitte volatili-

tetssmil, som er givet ud fra den risikoneutrale kovarians-varians-rate i Mertons springdiffusionsmodel.

I dette afsnit vil disse momenter derfor undersøges, mere konkret de historiske estimater for γ̃{ω̃2.

Den deskriptive statistik er givet i tabel 5.31. Estimaterne er kun beregnet ud fra udløbstidspunktet

τ “ 1{2, og der ses generelt negative niveauer, grundet den negative kovariansrate γ̃ptq. Rateestima-

tet har lille variation over de enkelte moneyness-niveauer, som ligger i intervallet r´0.045,´0.068s.

Betragter man estimatet for kovariansraten er denne negativ for alle niveauer og variansestimatet er

positivt. De historiske estimater kan altså også forklare det negative volatilitetssmil, som argumenteret

for i afsnit 5.4.2.
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Tabel 5.31: Historiske estimater, TS for γ̃{ω̃2

Parameter {x -1 -0.5 0 0.5 1

γ̃{ω̃2 -0.045 -0.049 -0.062 -0.073 -0.068

γ̃ -0.045 -0.046 -0.061 -0.082 -0.085

ω̃2 0.889 0.828 0.923 1.112 1.280

De historiske estimater er nu gennemgået, og modellens evne til at beskrive det relative implicitte

volatilitetssmil vil nu undersøges. Undersøgelsen foretages ved at udføre en CS-regression ud fra sam-

menhængen mellem det relative implicitte volatilitetssmil og optionsprisens momenter og andenordens

afledte:
pI2ptq ´A2ptqq

pIptq ´Aptqq
“

γ̃ptq

ω̃2ptq

2SptqMIS

MII
` εptq, Iptq ‰ Aptq

Resultaterne er vist i tabel 5.32. Middelværdien for kovarians-varians-raten er negativ og afviger en

smule fra den historiske at-the-money kontrakts estimat. CS-estimatet er har i gennemsnit en højere

absolut værdi end TS-estimatet, hvilket indikerer at det relative volatilitetssmil er mere fremtræden-

de for estimaterne fundet i CS-estimaterne, hvilket stemmer overens med resultaterne fundet i afsnit

5.4.2. Det bør dog nævnes, at dette observeres for ét udløbstidpunkt, og det er derfor ikke muligt at

konkludere om dette er generelt for hele volatilitetsfladen, eller blot for dette udløbstidspunkt. En høj

gennemsnitlig R2-værdi viser, at der er en god sammenhæng. Derudover er der lav gennemsnitlig varia-

tion i estimaterne, på trods af det store spænd i minimum og maksimumsværdierne. Dette kan skyldes

at der er enkelte ekstreme værdier, som generer dette store spænd. Autokorrelationen er forholdvis

høj, og der er altså tegn på persistens i tidsserien af CS-estimaterne. Afslutningsvis ses en negativ

korrelation mellem CS- og TS-estimaterne.

Tabel 5.32: CS-estimater for kovarians-varians-raten γ̃{ω̃2

Parametre Gns Std. afvigelse Min Max Autokorrelation Korrelation

γ̃{ω̃2 -0.415 0.412 -0.960 0.006 0.939 -0.436

R2 0.751 0.347 0.000 1.000 0.892 -

5.5.3 Investeringsstrategier med diskontinuerte priser

Dette afsnit har til formål at undersøge investeringsstrategierne introduceret i afsnit 5.4.3 i den lokale

prisfastsættelsesmodel med diskontinuerte dynamikker. Risikostrategien tager fortsat udgangpunkt i

det implicitte volatilitetssmil, og betragter afvigelser fra dette som en risikopræmie. I den diskontinu-

erte model vil man istedet tilskrive afvigelser fra det relative smil som en risikopræmie. Investerings-

strategiens vægte baseres derfor på forskellen mellem de observerede og estimerede relative smil. Lad
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SPptq “ Iptq2 ´Aptq2 og betragt at-the-money kontrakten som værende givet Âptq “ Aptq. Portefølje-

vægtene vil være givet ud fra risikopræmierne:

wriskptq “

˜

SPptq ´ xSPptq
Aptq

¸

1

100

Vægten skaleres med 1{100, da den empiriske analyse viste meget høje niveauer af vægte, og formålet

er derfor at få et mere sammenligneligt niveau med PnL’en i den kontinuerte model. Det samme gælder

for den statistiske arbitrage strategi, som igen handler ud fra misprisninger i markedet:

wstatptq “

ˆ

εptq

Aptq

˙

1

10

Strategierne består fortsat af spread-optionsportføljer med daglig delta-hedging med futures på S&P500,

og initial vega-hedging med at-the-money kontrakten. Strategierne vil derudover testes out-of-sample,

og baseres på forecast af det relative implicitte volatilitetssmil

RV pt` 1q “ β0 ` βCSCSptq ` βTSTSptq ` εpt` 1q

Resultaterne er vist i tabel 5.33, og der ses en fin sammenhæng i regressionen ud fra gennemsnitlige fine

værdier for R2. Det ses ud fra Newey-West t-værdierne, at alle variable er betydelige i regressionen af

den realiserede kovarians-varians-rate. Derudover ses en negativ sammenhæng mellem den realiserede

kovarians-varians-rate og CS-estimaterne, samt en positiv sammenhæng med TS-estimaterne. Dette

kan hænge sammen med den negative korrelation mellem CS- og TS-estimaterne.

Tabel 5.33: Forecast af kovarians-variansraten γ̃ptq{ω̃2
ptq ud fra estimaterne fundet i TS- og CS-regression

Udløb τ β̂0 tβ̂0 β̂CS tβ̂CS β̂TS tβ̂TS R2,%

1/2 -0.068 (9.123) -0.044 (5.252) 0.192 (2.620) 14.231

Resultaterne for risikostrategien er givet i tabellerne 5.34-5.35. Det ses fra tabel 5.34, at vægtene i de

fleste tilfælde er positive, dog med negativ vægt for x “ ´0.5. Risikostrategien vil altså i gennemsnit

tage lange positoner i spread-options porteføljen. Dette kan igen forklares ved, at det implicitte volatili-

tetssmil er mere fremtrædende, end hvad de historiske estimater kan forklare. De observerede implicitte

volatiliteter i Mertons springdiffusionsmodel vil altså i gennemsnit ligge højere end den estimerede im-

plicitte volatilitet. Vægtenes standardafvigelser er generelt høje, og især for høje moneyness-niveauer,

hvilket understøttes af moneyness-niveauers store spænd i minimum- og maksimums-værdierne. Denne

høje variation kan hænge sammen med den lavere likviditet i out-of-the-money call-optioner, samt at

disse typisk er drevet af individuelle investorer. Dette kan føre til større variation i de observerede

værdier. Afslutningsvis kan det ses, at vægtene har meget høj persistens for lave moneyness-niveauer,
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men lav persistens for høje moneyness-niveauer. Hvilket indikerer, at strategien har lav turnover for

lave moneynes-niveauer og høj turnover for høje moneyness-niveauer.

Tabel 5.34: Gennemgang af investeringsvægte for risikostrategien med diskontinuerte dynamikker

τ{x -1 -0.5 0.5 1

Gns. 0.000 -0.105 0.149 0.335

Standardafvigelse 0.429 0.587 4.562 2.984

Min -1.227 -1.830 -41.996 -40.364

Max 1.056 1.056 42.591 45.708

Autokorrelation 0.940 0.944 0.300 0.081

Den deskriptive statistik for strategiens gevinster og tab er vist i tabel 5.35. Strategien vil generere

positiv PnL for lave moneyness-niveauer, og negativ PnL for høje moneyness-niveauer. Der er stor tilhø-

rende variation i disse PnL-værdier, hvilket sammen med lavere gennemsnitlige PnL-værdier resulterer i

lave informationsrater. Modellens præstation sammenlignes med præstationen i den kontinuerte model

for kontrakter med udløbstidspunkt τ “ 30. I denne sammenligning ses ikke store forskelle mellem de

to, men grundet den relative høje standardafvigelse i den diskontinuerte model vil informationsraterne

være betydeligt mindre i den diskontinuerte model.

Tabel 5.35: Annualiseret PnL for den risikobaserede strategi med diskontinuerte dynamikker

x -1 -0.5 0.5 1 Samlet

Gns. 0.736 0.619 -0.306 -0.017 1.031

Standardafvigelse 5.070 4.289 2.800 23.998 25.850

IR 0.145 0.144 -0.109 -0.001 0.040

I den statistiske arbitrage vil man handle ud fra misprisninger i markedet, hvilket er givet i de uafhæn-

gige residualer εptq. Resultaterne for strategien vises i tabellerne 5.36-5.37. Det ses at den statistiske

arbitrage i gennemsnit har positive vægte over alle moneyness-niveauer, hvilket er ækvivalent med

at modellen tager korte positioner i out-of-the-money put-optioner. Dette tyder derfor på, at model-

lens residualer i gennemsnit er positive, hvilket stemmer overens med, at CS-estimaterne er lavere

end de observerede implicitte volatiliteter i markedet. Estimationen underestimerer altså i gennemsnit

det implicitte volatilitetssmil. Derudover ses betydeligt mere konsistente niveauer for standardafvigel-

serne i den statistiske arbitrage strategi, sammenlignet med standardafvigelserne i vægtene for den

risikobaserede strategi i den diskontinuerte model. Dog er standardafvigelserne betydeligt højere end

standardafvigelserne i den kontinuerte model. Vægtenes autokorrelation følger mønsteret set i risiko-

strategiens vægte, nemlig høj persistens for lave moneyness-niveauer, og lav persistens for høje niveauer.

Denne strategi vil derfor også have lav turnover for lave moneyness-niveauer og høj persistens for høje
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moneyness-niveauer.

Tabel 5.36: Gennemgang af investeringsvægte for den statistiske arbitrage strategi med diskontinuerte dynamikker

τ{x -1 -0.5 0.5 1

Gns. 0.194 0.033 0.226 0.399

Standardafvigelse 0.443 0.491 0.369 0.447

Min -1.217 -0.952 -0.725 -0.892

Max 1.879 1.883 1.588 1.571

Autokorrelation 0.803 0.844 0.432 0.571

Tabel 5.37 viser den statistiske arbitrage strategis gevinster og tab. Strategien ses at generere negativ

PnL for alle moneyness-niveauer. Dette implicerer negative informationsrater. Standardafvigelserne

for strategiens gevinster og tab er generelt høje over alle moneyness-niveauer, pånær x “ 0.5, som

er relativ lav. Den statistiske arbitrage strategi præsterer overordnet set ikke særlig godt i modellen

med diskontinuerte dynamikker. Dette kan skyldes den generelle underestimation af det relative im-

plicitte volatilitetssmil, da dette vil føre til tab i de scenarier, hvor den estimerede relative implicitte

volatilitetssmil burde være højere end det observerede relative smil.

Tabel 5.37: Annualiserede PnL for den statistiske arbitrage strategi med diskontinuerte dynamikker

x -1 -0.5 0.5 1 Samlet

Gns. -1.142 -0.408 -0.214 -0.019 -1.783

Standardafvigelse 7.454 3.984 0.176 3.961 10.754

IR -0.153 -0.103 -1.220 -0.005 -0.166

Det er vigtigt i gennemgangen af resultaterne i den diskontinuerte model, at huske på nedskalerin-

gen af vægtene. Den diskontinuerte model tager altså ekstreme værdier, hvis disse sammenholdes med

resultaterne i den kontinuerte model. Det kan resultere i højt afkast, men også i store tab. Det bør

derudover overvejes, at strategien kun er blevet kalibreret, estimeret og testet for kontrakter med korte

udløbstidspunkter. Generelt vil optioner med meget korte udløbtidspunkter være ilikvide, hvorfor der

ikke er megen prisinformation i disse kontrakter. Dette kan derfor give nogle mindre retvisende esti-

merede springdiffusionsparametre, og dette kan påvirke præstationen af modellen, da disse parametre

indgår direkte i de andenordens afledte. At medtage spring i modellen ved brug af Mertons springdif-

fusionsmodel har altså ikke vist sig at være en direkte forbedring af modellen, hvis man evaluerer den

ud fra præstationen i de forskellige investeringsstrategier. Dog har det underliggende vist sig at være

diskontinuert, hvorfor tilføjelsen af spring i modellen kan være et skridt i den rigtige retning.
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6.1 Modelkritik og perspektivering

Den lokale prisfastsættelsesmodel, formuleret af (Carr og Wu 2020), bidrager med en ny fremgangsmå-

de til at prisfastsætte optioner. Modellen tager sit udgangspunkt i Black-Scholes modellen, hvor det

antages, at volatiliteten er optionens egen implicitte volatilitet. Både i kontinuert, og diskontinuert tid

vil optionsprisen være defineret ud fra de risikoneutrale betingede første- og andenordens momenter,

samt den implicitte volatilitet. Førstenævnte er derfor centrale i prisfastsættelsen af optioner, og ud-

tryk for disse opnås ved at antage lokal ensartethed. Denne ensartethed indbefatter, at de implicitte

volatilitetssændringer tilnærmelsesvis ens for små forskelle i udløbstidspunkter og moneyness-niveauer.

Som vist i den empiriske undersøgelse vil antagelsen være plausibel for moneyness-niveauer på |x| ď 1,

hvilket begrænser modellens brug til dette område. Antagelsen er ydermere et approksimativt begreb,

hvorfor de risikoneutrale momenter, også derfor modellens optionspriser bør anskues som approksima-

tioner.

Det bør derudover fremhæves, at det i modellen antages, at der eksisterer en risikofrie rente, samt at

denne er konstant og lig med 0. Først og fremmest findes der ikke en risikofri rente, altså en rente

hvortil alle agenter kan låne til risikofrit. Dog findes der renter, hvor risikoen forbundet er meget lille.

Eksempler herpå er amerikanske statsobligationer (Driessen, Maenhout og Vilkov 2009, s. 1385) eller

Secured Overnight Financing renter (SOFR), og hvis man ønskede at inkorporere finansieringsomkost-

ninger i modellen, kan disse være gode bud på et estimat af den risikofrie rente. Det er derudover

antaget, at det underliggende aktiv ikke er udbyttebetalende, hvilket ikke er en realistisk antagelse.

Kontinuerte udbyttebetalinger kan inkorporeres ved at følge (Björk 2020, s. 228), som resulterer i en

risikoneutral drift for det underliggende aktiv, hvor udbyttebetalingsraten δ fratrækkes den risikofrie

rente r, pr´ δq. Black-Scholes modelspecifikationen kan dog ikke håndtere diskrete udbyttebetalinger,

da dette er ækvivalent med deterministiske spring i prisen på det underliggende. Dette leder os til næste

kritikpunkt, nemlig denne antagelse om kontinuerte dynamikker. I denne afhandling har jeg forsøgt at

udvide den lokale prisfastsættelsesmodel til en model med diskontinuerte dynamikker. Den kontinuerte

og diskontinuerte model kan sammenlignes via præstationen af deres indbyrdes investeringsstrategi-

er. Investeringsstrategierne er baseret på forskellen mellem det observerede implicitte volatilitetssmil

og det estimerede smil i modellen. Ud fra modellernes respektive informationsrater kunne det ses, at

den kontinuerte model præsterede bedre ift. den diskontinuerte model. At medtage spring, ved brug

af Mertons springdiffusionsmodel, var derfor ikke en forbedrende faktor, dog skal det huskes, at den

diskontinuerte model kun testes på en delmængde af det fulde datasæt, hvorfor sammenligningen af
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de to modeller bør tage dette i betragtning. Investeringsstrategierne i den kontinuerte model har vist

sig at præstere godt, på S&P500 indeksoptionerne, da disse generelt generer gevinster over de enkelte

udløbstidspunkter og moneyness-niveauer.

Det bør dog belyses, at investeringsstrategierne ikke involverer transaktionsomkostninger, hvilket de re-

sulterede gevinster og tab bør korrigeres for. Investeringsstrategierne indbefatter daglige delta-hedges,

månedlige vega-hedges, samt porteføljens optionspositioner. (Gârleanu og Pedersen 2013) definerer

transaktionsomkostninger, som en konveks funktion af en given positions ordrevolumen. Transaktions-

omkostninger vil altså være drevet af bid-ask spændet, og man kunne inkorporere dette i strategierne

ved at opstille en lignende relation mellem ordrevolumen og transaktionsomkostninger. At transak-

tionsomkostningerne afhænger af ordrevolumen er essentielt, da store ordre vil rykke prisen, og dette

træk kan denne form for transaktionsomkostninger forklare. At inkorporere transaktionsomkostninger

vil ydermere kunne reflektere likviditeten i det pågældende instrument, da bid-ask spændet vil være

mindre for likvide instrumenter. Af samme grund er transaktionsomkostninger og likviditetsrisiko af

mindre betydning for de likvide S&P500 optioner, sammenlignet med optioner på andre illikvide in-

dekser.

Udover foregående kritikpunkter bør man også overveje, at investeringsstrategien består af både en po-

sition i det underliggende aktiv og optioner skrevet på en strikekurs tilsvarende den implicitte volatilitet

og at-the-money volatiliteten. Man antager derfor indirekte, at disse instrumenter kan købes/sælges i

markedet, og endvidere til de priser, som modelleres i den lokale prisfastsættelsesmodel. Det bør dog

nævnes, at strategierne kun blev udført på et moneyness-interval |x| ď 1, og som vist i datagennem-

gangen i kapitel 3, så vil optioner på S&P500 være likvidt omkring at-the-money. Dette kritikpunkt

kan dog have større betydning for optioner på mindre likvide instrumenter.

På trods af ovenstående kritikpunkter bidrager den lokale prisfastsættelse af (Carr og Wu 2020) med

en prisudtryk defineret ud fra optionens øjeblikkelige tilskrivninger i gevinster og tab, drevet af de

tilhørende risikokilder. Denne model læner sig derfor imod klassiske modeller, som beskriver forholdet

mellem forventet afkast og risiko, såsom Capital Asset Pricing modellen (CAPM) (Carr og Wu 2020,

s. 2309). Ved at opstille modellens middelværdi- og variansstruktur kan man ud fra disse prisfastsætte

optionsprisen. Modellen kan altså være et skridt på vejen til at udvide det klassiske afkast-risiko

modeller til at kunne analysere finansielle derivater (Carr og Wu 2020, s. 2311). Udvidelse til en

middelværdi-variansmodel vil involvere kovariansmatricen for den implicitte volatilitetsændring, og

denne vil ydermere kunne anvendes til risikostyring.
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6.2 Konklusion

Den lokale prisfastsættelsesmodel, formuleret af (Carr og Wu 2020), bidrager med en ny fremgangsmåde

til at værdiansætte optioner lokalt. Traditionel optionsprisfastsættelse involverer specifikation af det

underliggende aktivs fulde prisdynamik, og ud fra denne dynamik prisfastsættes alle optioner skrevet

på dette aktiv. Den gængse metode kan derfor anses, som en global model for optionsprisfastsættelse,

og grundet samme underliggende prisdynamik vil alle optioner, skrevet på samme underliggende aktiv,

have samme implicitte volatilitet. I den nye lokale prisfastsættelsesmodel vil man istedet anvende

optionens egen implicitte volatilitet, samt prisfastsætte optionen ud fra dennes øjeblikkelige tilskrivning

i gevinster og tab. Prisfastsættelsen er derfor unik for den enkelte kontrakt, og på et givent tidpunkt,

hvorfor modellen kan anses for at være lokal. Den lokale prisfastsættelsesmodels udgangspunkt er

Black-Scholes modellen, og ved at anvende Itô’s lemma på Black-Scholes optionsprisen, med optionens

egen implicitte volatilitet, opnås et udtryk for optionens øjeblikkelige PnL tilskrivning. Mere specifikt

en prisrelation bestående af optionens første- og andenordens afledte. Ved at anvende risikoneutral

værdiansættelse, samt applicere ingen-arbritage betingelsen, resulterer dette i en prisrelation givet ud

fra optionens implicitte volatilitet, og volatilitetens risikoneutrale momenter. Momenterne er derfor

centrale i prisfastsættelsen af optionen.

I denne afhandling vil den lokale prisfastsættelsemodel udvides til en model, som tillader spring i

dynamikken for det underliggende aktiv og for den implicitte volatilitet. Springene inkorporeres ved

at tage udgangspunkt i Mertons springdiffusionsmodel, istedet for Black-Scholes modellen. Både den

kontinuerte og diskontinuerte model resulterer i en prisrelation, som er givet ved de risikoneutrale

momenter. Eksplicitte udtryk for de risikoneutrale momenter opnås ved at anvende antagelsen om lokal

ensartethed, og estimationen af momenterne foretages ud fra disse udtryk. Disse estimater anvendes i

investeringsstrategier, som baseres på forskellen mellem det observerede implicitte volatilitetssmil, og

smilet prædikteret af den lokale prisfastsættelsesmodel. Investeringsstrategierne viste sig at præstere

bedst i den kontinuerte model, ud fra et PnL synspunkt. At komplicere modellen med spring viste derfor

ikke at være en forbedring, hvorfor den originale model er at foretrække, da denne både resulterer i et

simplere prisrelationsudtryk, samt genererer højere PnL.

Hovedbidraget fra den lokale prisfastsættelsesmodel er netop, at optioner på samme underliggende ak-

tiv kan prisfastsættes ud fra optionens egne risikokilder. Til videre studier af modellen kan den lokale

prisfastsættelsmodel være relevant i udvidelser af traditionelle middelværdi- og variansmodeller til at

inkorporere optioner, da disse baseres på aktivernes risikorepræsentation. Den lokale prisfastsættelses-

model kan ydermere være relevant i risikostyring, da man i denne sammenhæng er interesseret i at

risikoafdække sig imod risici forbundet med sin finansielle position. I options regi vil dette være netop

være optionens greeks, hvilket den lokale prisrelation netop belyser.
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A Appendix

A.1 Teknisk appendiks

Supplerende resultater indenfor finansiering og optionsteori

Definition A.1 (Replikerende portefølje). Lad X være et givent derivat. X kan replikeres, hvis der

eksisterer en portefølje h således at:

V h
1 “ X

med sandsynlighed 1. Porteføljen h vil derved siges at være en replikerende portefølje. Det følger af

den anden fundamentale hovedsætning at hvis alle kontrakter kan replikeres så er markedet komplet.

(Björk 2020, s. 12)

Definition A.2 (Selvfinansierende portefølje). Lad S være en tFX
t utě0-adapted N-dimensional pris-

proces.

(i) En portefølje strategi, h, er en tFX
t utě0-adapted N -proces:

ht P FX
t @t ě 0

(ii) En værdiproces V h for porteføljen h er givet ved:

V h
t “

N
ÿ

i“1

hitS
i
t (A.1.1)

(iii) En forbrugsproces er enhver Ft-adapted N-dimensional proces c

(iv) Et portefølje-forbrugspar ph, cq er selvfinansierende hvis værdiprocessen V h defineret i (A.1.1)

opfylder betingelsen:

dV h
t “

N
ÿ

i“1

hittdS
i
t ` dDi

tu ´ cdt

Dvs. hvis

dV h
t “ htdSt ` htdDt ´ ctdt

(Björk 2020, s. 92)

Lemma A.3 (Loven om en pris). Lad A og B være to finansielle instrumenter. Hvis de to instrumenter

har samme profit på tidspunkt T , så må have samme pris for t ă T .
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Arbitrage

Lad V betegne værdien på en portefølje og T porteføljens udløbstidspunkt, så vil en arbitrage mulighed

være defineret som følgende:

Definition A.4 (Arbitragemulighed). En arbitragemulighed på et finansielt marked er en selvfinan-

sierende portefølje h, som opfylder:

V hp0q “ 0

P pV h
T ě 0q “ 1

P pV h
T ą 0q ą 0

Markedet er arbitragefrit hvis der er ingen arbitrage muligheder (Björk 2020, s. 101)

Definition A.5 (Martingal). Lad X være en stokastisk proces. X er en pFtq´martingal hvis processen

overholder følgende betingelser:

(i) X er tFtutě0 ´ adapted

(ii) For alle t gælder der

E r|Xt|s ă 8

(iii) E rXt|Fss “Ms

Hvor den anden betingelse sikrer at forventningen er defineret (Lawler 2006, s. 106).

Supplerende resultater indenfor stokastisk calculus

Definition A.6 (Filtering). Lad X være en stokastisk proces, så vil FX
t informationsmængden gene-

reret af X på intervallet r0, ts, ækvivalent med hvad der sker med X på intervallet r0, ts. Filtreringen

vil være givet ved tFX
t utě0. Lad Yt være en stokastisk proces, Yt er en adapted til filteringen tFXt utě0

såfremt følgende er opfyldt

Yt P tFtuX

(Björk 2020, s. 46)
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Bevis for Itô’s lemma

Bevis. Et heuristisk bevis kan gives ved at lave en Taylor udvikling med andenordens led

df “ ftdt` fxdXt `
1

2
fxxpdXtq

2 `
1

2
fttpdt

2q ` ftxpdtqpdXtq

Anvendes multiplaktionstabellen i (2.7) reduceres taylorudviklingen sig til følgende:

df “ ftdt` fxdXt `
1

2
fxxpdXtq

2

Givet er:

dXt “ µdt` σdW

Differentialet indsættes og igen anvendes multiplaktionstabellen i (2.7):

df “ ftdt` fx rµdt` σtdW s `
1

2
fxx rµtdt` σtdW s

2

“ ftdt` fxµdt` fxσtdW `
1

2
fxx

“

����µ2
t pdtq

2 ` σ2
t pdW q

2 `������
µσpdtdW q

‰

“

„

ft ` µfx `
1

2
σ2
t fxx



dt` σfxdW

Hvilket er Itô’s formel.

Lognormalfordelt aktieafkast

Bemærkning. Dette kan vises ved at opskrive følgende generelle SDE for en GBM i tilfældet hvor

α, s og σ er deterministiske konstanter:

dSt “ αStdt` σStdWt

S “ S0

Undersøger man aktieprisen på et bestemt tidspunkt, givet initialbetingelsen så er ST , pT ą tq lognor-

malfordelt, hvilket er ækvivalent med at udfaldende er lognormalfordelt.

SDE’en på integral form:

St “ S0 `

ż t

0
αSudu`

ż t

0
σSudWu

Man betragter nu SDE’en for Zt “ lnpStq. Det antages løsningen til St eksisterer og at denne er strengt

positiv.

Ved brug af Itô’s lemma er SDE’en for Zt:

BZ

BS
“

1

S
,

B2Z

BS2
“ ´

1

S2
t
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d lnpStq “
1

St
dS ´

1

2

1

S2
t

pdStq
2

“ αdt` σdWt ´
1

2S2
t

“

σ2S2
t pdWtq

2 ` 0
‰

“

„

α´
1

2
σ2



dt` σdWt

hvor 0 angiver alle de led hvor en af produkterne dtdW “ 0 eller pdtq2 “ 0 indgår. I tredje omskrivning

udnyttes resultatet pdW q2 “ dt.

Udtrykker man nu SDE’en på integral form får man:

lnpStq “ lnpS0q `

ż t

0

ˆ

α´
1

2
σ2

˙

dt`

ż t

0
σdWt

“ lnpS0q `

ˆ

α´
1

2
σ2

˙

pt´ 0q ` σ pWt ´W0q

Dette implicerer dermed at S er givet ved:

St “ S0 ¨ exp

„ˆ

α´
1

2
σ2

˙

t` σWt



hvor W0 “ 0 følger af definitionen på en Wiener proces. Det er altså tydeligt at St er lognormalfordelt,

da dWt „ Np0, t´ sq for s ă t er normalfordelt, må der gælde:

Wt ´W0 “Wt „ N r0, ts

Anvendes reglerne for additive uafhængige gaussiske fordelte variable må der gælde at logprisen også

er lognormalfordelt med følgende:

d lnpStq „ N

„

lnpS0q `

ˆ

α´
1

2
σ2
t

˙

t, σ2t



En lognormalfordelt variabel X er defineret ved at den logaritmen til den denne lnpXq er normalfordelt

og aktieprisen S må derfor være lognormalfordelt. Antagelsen om at det underliggende følger en GBM

er derved ækvivalent med at denne er lognormalfordelt.

A.2 Udledninger

A.2.1 Optionens cash greeks

Black-Scholes modellen er uden rente givet ved:

Bpt, S, I,K, T q “ SΦpd1q ´KΦpd2q
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hvor

d1 “
ln
`

S
K

˘

` 1
2I

2τ

I
?
τ

(A.2.1)

d2 “ d1 ´ I
?
τ (A.2.2)

τ “ T ´ t (A.2.3)

Generelle resultater for standard normalfordelingen:

Φ1pxq “ ϕpxq (A.2.4)

ϕ1pxq “ ´xϕpxq (A.2.5)

Gamma

BSS “ ϕpd1q
B

BS
d1 “ ϕpd1q

B

BS

«

ln
`

S
K

˘

I
?
τ

ff

“
ϕpd1q

IS
?
τ

Theta

Bt “ Sϕpd1q
B

Bt
d1 ´Kϕpd2q

B

Bt
d2

“ Sϕpd1q
B

Bt
d1 ´Kϕpd1 ´ I

?
τq
B

Bt
d2

“ Sϕpd1q
B

Bt
d1 ´

S

K
Kϕpd1q

B

Bt
d2

“ Sϕpd1q
B

Bt
d1 ´ Sϕpd1q

B

Bt
d2

“ Sϕpd1q
B

Bt

`

d1 ´ pd1 ´
?
τIq

˘

“ ´
Sϕpd1qI

2
?
τ

“ ´
1

2
I2BSSS

2

Cash vega

Vega

BI “ Sϕpd1q
B

BI
d1 ´Kϕpd2q

B

BI
d2

“ Sϕpd1q
B

BI

?
τI

“ Sϕpd1q
?
τ
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Cash vega:

BII “ Sϕpd1q
?
τI “ S2BSSτI

2

Cash vanna

Vanna:

BIS “
B

BI
Φpd1q “ ϕpd1q

B

BI
d1

“ ϕpd1q
B

BI

˜

ln
`

S
K

˘

I
?
τ
`

1

2

?
τI

¸

“ ϕpd1q
ln
`

K
S

˘

` 1
2I

2τ

I2
?
τ

“ ϕpd1q
z`
I2
?
τ

Cash vanna:

ISBIS “ ϕpd1q
z`
I2
?
τ
“ BSSz`S

2

Cash volga

Volga:

BII “
B

BI
BI “

B

BI
Sϕpd1q

?
τ

“ ´S
?
τϕ1pd1q

B

BI
d1

“ ´
?
τd1ϕpd1q

B

BI
d1 “ ´S

?
τd1ϕpd1q

z`
I2
?
τ

med:

d1 “
ln
`

S
K

˘

` 1
2I

2τ

I
?
τ

“ ´
z´
I
?
τ

Dette indsættes

BII
B

BI
BI “ St

?
τ
z´
I
?
τ
ϕpd1q

z`
I2
?
τ

“ Sϕpd1q
z`z´
I3
?
τ

Cash volga:

BIII
2 “ I2Sϕpd1q

z`z´
I3
?
τ
“ S2BSSz`z´
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A.2.2 Delta i Mertons springdiffusionsmodel

Mertons springdiffusionsmodel er givet ved:

MpS,K, τ, I, rq “
8
ÿ

n“0

pλeξτqn

n!
e´λe

ξτBpt, S, In,K, T, rnq

ξ “ eυ`
δ2

2

rn “ r `
nδ

τ
´ λpeξ ´ 1q

In “

c

I2 `
nδ

τ

(A.2.6)

Delta er optionens førsteordens afledte mht. prisen på det underliggende aktiv S:

MS “

8
ÿ

n“0

pλeξτqn

n!
e´λe

ξτ B

BS
BpS,K, τ, In, rnq

hvor
B

BS
BpS,K, τ, In, rnq “ SΦrd1s ´Ke

´rnτΦrd2s

d1 “
lnpS{Kq ` prn ` I

2
n

1
2qτ

In
?
τ

d2 “ d1 ´ In
?
τ

Delta for en call-option i Mertons springdiffusionsmodel er givet ved følgende, hvor omregningen i

ligning (4.2.6) er anvendt til omskrivningen fra ligning (1) til (2)
B

BS
BpS,K, τ, In, rnq “ Φrd1s ` Sϕrd1s

Bd1

BS
´Ke´rnτϕrd2s

Bd2

BS

“ Φrd1s ` Sϕrd1s

„

Bd1

BS
´
Bd2

BS



“ Φrd1s

Delta er dermed:

MS “

8
ÿ

n“0

pλeξτqn

n!
e´λe

ξτΦrd1s

For en put-option kan delta findes ved at anvende Put-call-pariteten, for relevante led

BP

BS
“
BC

BS
´
B

BS
S “

8
ÿ

n“0

pλeξτqn

n!
e´λe

ξτΦrd1s ´ 1

A.3 Resultater til brug for den empiriske analyse

Approksimativt lineært standardiseret moneyness mål

Målet er approksimativt lineært og dermed symmetrisk i intervallet r´2, 2s:
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S
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Moneyness

Figur A.1: Standardiserede moneyness mål, K “ 100

Konveksitetsjusterede moneyness mål

Bz`z´
BK

“
2 lnrK{Ss

K

$

’

’

’

’

&

’

’

’

’

%

ą 0 K ą S ą 0

0 K “ S

ă 0 ellers

B2z`z´
BK2

“

$

’

&

’

%

´
2plnrK{Ss´1q

K ą 0 eS ą K ą 0

´
2plnrK{Ss´1q

K ă 0 ellers

S,K ą 0

Udledning af udligheden K ă eS:

´
2plnrK{Ss ´ 1q

K
ą 0

ðñ ´ lnrKs ` lnrSs ` 1 ą 0

ðñ elnrSs`1 ą elnrKs

ðñ eS ą K

A.3.1 Ækvivalent PnL for put- og call-optioner

I dette vises, at strategien gennemgået i afsnit 5.4.3 har samme PnL for call- og put-optioner. Dette kan

vises ved at huske, at delta i optionen vil være givet ved ∆P “ ∆C´1, samt anvende Put-call-pariteten

uden rente er givet ved:

P ptq “ Cptq ´ Sptq `K

Investeringsstrategiens PnL for en put-option er givet ved følgende (uden vægte), dog er vega udeladt,

da denne er ens for call- og put-optioner. Derudover betragtes kun put-optionen skrevet på den impli-
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citte volatilitet, samt PnL for en iteration. At-the-money kontrakten medtages ikke, da samme resultat

gælder for denne.

PnLpf pT q “ ´rPpT q ´ Pptqs `∆PpSpT q ´ Sptqq

Indsæt relationen givet i Put-call pariteten, samt udtrykket for put-optionens delta:

PnLpf pT q “ ´rPpT q ´ Pptqs `∆PpSpT q ´ Sptqq

“ ´rpCpT q ´ SpT q `Kq ´ pCptq ´ Sptq `Kqs ` p∆C ´ 1qpSpT q ´ Sptqq

“ ´rpCpT q ´ Cptqq ´ pSpT q ´ Sptqqs ` p∆CqpSpT q ´ Sptqq ´ pSpT q ´ Sptqq

“ ´rpCpT q ´ Cptqqs ` p∆CqpSpT q ´ Sptqq
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A.4 Oplysninger om datasæt

Datasæt 1 S&P500 indeksoptioner

Dataudbyder: OptionMetrics, via Wharton Research Data Services, indhentet den 10/02-2021

Variabel navn Beskrivelse

best_bid Højeste lukkede bud på alle børser

best_offer Laveste lukkede bud på alle børser

contract_size -

cp_flag C=Call, P=Put

date Observationsdato

delta Delta

exdate Udløbsdato

forward_price Forward prisen på det underliggende aktiv. Beregnet ud fra lukkepris, tillagt rente

gamma Gamma

impl_volatility Implicit volatilitet

last_date Sidste handelsdato for den specifikke kontrakt

open_interest Åben volumen på den specifikke kontrakt

strike_price Strikekurs ˆ 1000

symbol Symbol til identifikation af specifik kontrakt

theta Theta

vega Vega

volume Volumen

Datasæt 2 S&P500 aktieindeks

Dataudbyder: CRSP, via Wharton Research Data Services, indhentet den 9/2-2021

Variabel navn Beskrivelse

date Observationsdato

open Åbningspris

high Højeste observerede pris på den givne dag

low Laveste observerede pris på den givne dag

Close Lukkepris

Adj. Close Justeret lukkepris

Volume Volumen handlet den givne dag
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