
                              ამერიკული ოფციონების ფასდადება 

 

აქამდე (I  და  II ნაწილში) ჩვენ ვიხილავდით მხოლოდ ევროპული ოფციონების 

ფასდადების საკითხებს. როგორც აღვნიშნეთ, ამერიკული ოფციონის მყიდველს, 

ევროპული ოფციონის მყიდველისგან განსხვავებით, აქვს შესაძლებლობა გამოიყენოს 

თავისი უფლება (იყიდოს ან გაყიდოს საბაზისო აქტივი) ოფციონის სიცოცხლის 

პერიოდის ნებისმიერ  მომენტში.  ოფციონის ადრეული აღსრულების შესაძლებლობა 

ამერიკულ ოფციონებს განსაკუთრებულ მოქნილებას ანიჭებს და, ამავე დროს, 

განსაზღვრავს მისი ფასდადების სირთულეს. 

ევროპული ოფციონის მფლობელი, როგორც წესი, პასიურია და არ მიმართავს 

სხვადასხვა ფინანსურ ოპერაციებს (ყოველ შემთხვევაში ამას ეს კონტრაქტი არ 

აიძულებს). მისი რისკი შემოსაზღვრულია ოფციონში გადახდილი საფასურით და ის 

კონტრაქტის დასრულებას ელოდება, რა დროსაც  მიიღებს მოგებას, თუ აქციის ფასი 

მისთვის სასურველი მიმართულებით განვითარდება. ამერიკული ოფციონის 

მფლობელის მდგომარეობა განსხვავებულია. ის იძულებულია დააკვირდეს ბაზარზე 

მიმდინარე ფასებს და ეცადოს აღასრულოს თავისი უფლება ოპტიმალურ მომენტში. 

მეორეს მხრივ,  ოფციონის გამყიდველმა მოპასუხე პორტფელის შექმნის დროს უნდა 

გაითვალისწინოს, რომ ფინანსური ვალდებულების ჰეჯირება მხოლოდ ფინალურ 

მომენტში აღარ არის საკმარისი და უნდა მზად იყოს შეასრულოს თავისი 

ვალდებულება ნებისმიერ დროს, თუ ოფციონის მფლობელი თავისი უფლების 

ადრეულ აღსრულებას გადაწყვეტს.  

ამერიკული ოფციონების  ფასის გამოთვლა დაიყვანება გაჩერების ამოცანაზე, 

რომლის ამოხსნა ერთდროულად გვაძლევს, როგორც ამერიკული ოფციონის ფასის 

მნიშვნელობას, ასევე დროის იმ რაციონალურ მომენტს, როდესაც ოფციონის 

წარდგენა აღსასრულებლად ოპტიმალურია, რასაც ჩვენ ბინომური ხეების 

მაგალითზე დავინახავთ. 

ვნახოთ როგორ გამოითვლება ამერიკული ოფციონის ფასი მრავალნაბიჯიანი 

ბინომური ხეების გამოყენებით.  ფასის გამოთვლის პროცედურა ევროპული 

ოფციონის ფასის გამოთვლის პროცედურის მსგავსია. ამ შემთხვევაშიც ფასის 

გამოთვლა ხდება რეკურენტულად  ბოლო კვანძებიდან უკან საწყის კვანძამდე 

მოძრაობით, ოღონდ ყოველ კვანძში უნდა შემოწმდეს არის თუ არა ამ კვანძში 

ოფციონის ადრეული აღსრულება ოპტიმალური. 

გავიხსენოთ II ნაწილში შემოღებული რამდენიმე აღნიშვნა და გავიმეოროთ 

ზოგიერთი განმარტება. ჩვენ ისევ განვიხილავთ კოქსის, როსის და რუბინშტეინის 

მრავალნაბიჯიანი ბინომური ხეების მოდელს. ამ მოდელში აქციის ფასის ცვლილება 



ხდება  დროის დისკრეტულ   0, 1, 2, … , 𝑇  მომენტებში, დროის ნულოვანი 

მომენტიდან ოფციონის აღსრულების  𝑇 მომენტამდე.  თუ აქციის მიმდინარე ფასს 𝑡 

მომენტში აღვნიშნავთ  S𝑡 - თი, მაშინ ამ მოდელის მიხედვით აქციის ფასი 

განისაზღვრება შემდეგი რეკურენტული თანაფარდობით 

                                                   S𝑡+1 = S𝑡 ρ𝑡+1,       S0 = 𝑆,                                                    (1) 

 სადაც  ρ1, ρ2  , … , ρ𝑡 , … დამოუკიდებელ, ერთნაირად განაწილებულ შემთხვევით 

სიდიდეთა მიმდევრობაა. ამასთან ρ𝑡 -ს შეუძლია მიიღოს მხოლოდ ორი მნიშვნელობა 

u  და   d , შესაბამისად  𝑝   და  1 − 𝑝 ალბათობით, სადაც 0 < 𝑝 < 1 და 

                                                   0 < d < u,   u > 1. 

აღვნიშნოთ 𝑟 − ით საპროცენტო განაკვეთი და დაუშვათ, რომ   რაიმე   თანხის 

საბანკო ანგარიშზე ინვესტირებისას დროის ყოველი ერთეულოვანი პერიოდის 

შემდეგ ამ თანხას ემატება მისი 𝑟 პროცენტი. მაგალითად,  𝑆  თანხის საბანკო 

ანგარიშზე დადებისას 𝑡 =  1 მომენტში ვიღებთ 𝑆(1 + 𝑟) თანხას, ხოლო 𝑇 მომენტში 

პროცენტის 𝑇-ჯერ დარიცხვის შემდეგ -- 𝑆(1 + 𝑟)𝑇 სიდიდის ტოლ თანხას. 

განხილულ ფინანსურ ბაზარზე, რომელიც ერთი აქციისა და საბანკო ანგარიშისგან 

შედგება,  არბიტრაჟის (ურისკო მოგების შესაძლებლობის) გამორიცხვის მიზნით 

დაუშვათ, რომ სრულდება უტოლობები 

                                                   0 < d < 1 + 𝑟 < u.                                                            (2) 

ეს პირობა, როგორც უკვე ვნახეთ წინა ნაწილში,  აგრეთვე უზრუნველყოფს 

ერთადერთი რისკ-ნეიტრალური ალბათობის არსებობას, რომელიც შემდეგი სახით 

წარმოდგება  

                                         π =
1+r−d

u−d
,    1 − π =

𝑢−1−r

u−d
    ,                                (3)                                                                                                                                                                 

სადაც  (2) პირობის ძალით 0 < π < 1. 

ვთქვათ, ოფციონის  გადახდის ფუნქციაა    𝑓(𝑥). მისი ტერმინალური მოგება იქნება 

f(S𝑇), ხოლო მისი გასამრჯელო ოფციონის 𝑡 მომენტში აღსრულების შემთხვევაში 

ტოლი იქნება f(S𝑡) სიდიდის. მაგალითად  ბინომური ხის (𝑡, j)  კვანძში მისი 

მნიშვნელობა  ტოლია   f(S ujdT−j)-ის, ხოლო ყიდვის ოფციონისთვის იმავე კვანძში 

მისი მნიშვნელობაა  max(S ujd𝑡−j − K, 0).  

საილუსტრაციოდ ჯერ განვიხილოთ ორპერიოდიანი ოფციონი. 

𝑓𝑢𝑢,  𝑓𝑢𝑑  და  𝑓𝑑𝑑-თი აღვნიშნოთ ოფციონის აღსრულების 𝑇 = 2  მომენტში ოფციონის 

მფლობელის მისაღები გასამრჯელო (ტერმინალური მოგება), როდესაც აქციის ფასი 

ამ მომენტში შესაბამისად იღებს   Su2, Sud  და   Sd2 მნიშვნელობებს, ანუ 



                                   fuu = f(Su2),    fud = f(Sud)   და    fdd = f(Sd2).  

𝐶𝑢
𝐴-თი  (შესაბამისად Cu - თი)   აღვნიშნოთ ამერიკული (შესაბამისად ევროპული) 

ოფციონის მიმდინარე ფასი 𝑇 = 1 მომენტში, როდესაც  S1 = 𝑆𝑢 -ს   და  𝐶𝑑
𝐴  

(შესაბამისად C𝑑 ) იყოს ამერიკული (შესაბამისად ევროპული) ოფციონის ფასი,                

როცა    S1 = 𝑆𝑑 -ს. 

მაგალითი.   გავიხილოთ ორნაბიჯიანი ბინომური ხე სამთვიანი ბიჯით და 

ექვსთვიანი ამერიკული გაყიდვის ოფციონი (Put Option). ვთქვათ 

𝑆 = $100, 𝑢 = 1.1 , 𝑑 = 0.9, 𝐾 = $101, 𝑟 = 0.05. 

გამოვთვალოთ ამ ოფციონის ფასი.  

სამი თვის შემდეგ აქციის ფასმა შეიძლება მიიღოს ორი   𝑆𝑢 = 110    ან     𝑆𝑑 = 90  , 

ხოლო ექვსი თვის შემდეგ სამი მნიშვნელობა 

                                     Sd2 = 81,     Su2 = 121,     Sud = 99 .  

რადგან ტერმინალური მოგება (გასამრჯელო) გამოისახება  max(101 − ST, 0)  

ფორმულით, მისი მნიშვნელობები შესაბამისად ტოლი იქნება 

                                        fuu = 0,     fud = 2    და     fdd = 20.  

შესაბამისი ბინომური ხე გამოსახულია ქვემოთ ნახაზზე, სადაც რიცხვი ყოველი 

კვანძის ზევით   აღნიშნავს აქციის, ხოლო ქვევით - ოფციონის ფასს. 
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რისკ-ნეიტრალური ალბათობა ტოლია   

                                          π =
1+r−d

u−d
= 0.75,        1 − π =

u−1−𝑟

u−d
= 0.25.                                                           

დავთვალოთ ჯერ ამერიკული ოფციონის მიმდინარე ფასი კონტრაქტის დადებიდან 

სამი თვის შემდეგ, ანუ  𝑇 = 1  მომენტის  𝐵    და  C კვანძებში, აქციის 110 და 90-ის 

ტოლი კურსის შესაბამისად . B კვანძში ევროპული ოფციონის ფასი (ანუ ამ 

მომენტისთვის რისკ-ნეიტრალური ალბათობით გამოთვლილი მოსალოდნელი 

მოგების დისკონტირებული მნიშვნელობა, იმ პირობით, რომ აქციის კურსი გახდა 110 

დოლარი) იქნება 

Cu =
2 × 0.25 + 0 × 0.75

1 + 0.05
=

10

21
≈ 0.48  

რადგან ამ დროს ოფციონით განხორციელებით მიღებული მოგება იქნება ნულის 

ტოლი, მისი ამ მომენტში აღსრულებას აზრი არა აქვს და ამ კვანძში ამერიკული 

ოფციონის ფასი ევროპული ოფციონის ფასს დაემთხვევა 

𝐶𝑢
𝐴 = Cu = 0.48. 

𝐴 კვანძში ევროპული ოფციონის ფასი  იქნება 

Cd =
2 × 0.75 + 20 × 0.25

1 + 0.05
= 6

4

21
≈ 6.19. 

ამ დროს ოფციონით განხორციელებით მიიღება 101-90=11-ის ტოლი მოგება, რაც 

კონტრაქტის გაგრძელების შემთხვევაში მოსალოდნელ მოგებაზე მეტია. ამიტომ ამ 

შემთხვევაში ოფციონის ადრეული აღსრულება ოპტიმალურია და  ამ კვანძში 

ამერიკული ოფციონის ფასი ტოლი იქნება 

𝐶𝑑
𝐴 = max(Cd, 11) = 11. 

ამერიკული ოფციონის ფასი საწყის მომენტში გამოითვლება 𝐴    და 𝐵    კვანძებში 

გამოთვლილი ამერიკული ოფციონის ფასების მიხედვით და ტოლია 

C𝐴 =
0.48 × 0.75 + 11 × 0.25

1 + 0.05
≈ 2.96. 

 

გაყიდვის ოფციონის მაგალითი შემთხვევით არ აგვირჩევია, რადგან ყიდვის 

ოფციონისგან განსხვავებით,  გაყიდვის ოფციონის ადრეულ აღსრულებას ხშირად 

აქვს აზრი, რაც ამ მაგალითშიც გამოჩნდა.  ჩვენ ვნახავთ, რომ ამერიკული ყიდვის 

ოფციონის განხორციელება ოპტიმალურია ოფციონის აღსრულების 𝑇 მომენტში, რის 



გამოც ამერიკული ყიდვის ოფციონის ფასი შესაბამისი ევროპული ყიდვის ოფციონის 

ფასს ემთხვევა. 

ყიდვა-გაყიდვის პარიტეტის ფორმულის თანახმად (დამტკიცება იხილეთ 

დამატებაში, ტექსტის ბოლოს) 

                                                                 𝐶𝑡 = 𝑃𝑡+S𝑡 −
𝐾

(1+𝑟)𝑇−𝑡
 ,                                        (4) 

სადაც  𝐶𝑡 და 𝑃𝑡 შესაბამისად დროის  𝑡 მომენტში ევროპული ყიდვის და გაყიდვის 

ოფციონის ფასებია, ხოლო  
𝐾

(1+𝑟)𝑇−𝑡
  სიდიდე წარმოადგენს 𝐾 თანხის 

დისკონტირებულ მნიშვნელობას 𝑡 მომენტში, ანუ თანხას, რომლის საბანკო 

ანგარიშზე 𝑡 მომენტში დადებისას მივიღებთ 𝐾 თანხას ოფციონის აღსრულების 

დროს . 

ცხადია, რომ ევროპული ოფციონის ფასი არ აღემატება ამერიკული ოფციონის ფასს  

𝐶T
𝐴 ≥  𝐶𝑡 . 

გარდა ამისა, 

                                                             𝑃𝑡 > 0  და   
𝐾

(1+𝑟)𝑇−𝑡 ≤ 𝐾. 

ამიტომ ყიდვა-გაყიდვის პარიტეტის ფორმულიდან ვიღებთ, რომ 

𝐶𝑡
𝐴 > S𝑡 − 𝐾. 

მაგრამ S𝑡 − 𝐾 არის მოგება, რომელიც მიიღება დროის  𝑡 მომენტში ყიდვის ოფციონის 

მყისიერი განხორციელებით. ამ უკანასკნელი უტოლობიდან ჩანს, რომ არა აქვს აზრი 

ოფციონის ადრეულ აღსრულებას, რადგან ამ ოფციონის იმავე მომენტში გაყიდვით 

უფრო მეტი მოგების მიღებაა შესაძლებელი. 

შენიშვნა. ოფციონების ფასების გამოთვლისას ჩვენ ვგულისხმობდით, რომ ოფციონის 

საბაზისო ფასეულობას წარმოადგენდა უდივიდენდო აქცია, ანუ აქცია, რომელიც არ 

იხდიდა დივიდენდებს ოფციონის სიცოცხლის განმავლობაში. ევროპული ყიდვის 

ოფციონი აქციაზე, რომელიც იხდის დივიდენდებს, აღარ არის ამერიკული ყიდვის 

ოფციონის ტოლფასი, რადგან ამ ოფციონის  აღსრულება კონტრაქტის ბოლოს 

შეიძლება არ იყოს ოპტიმალური. როგორც წესი ასეთი ოფციონების განხორციელება 

ოპტიმალურია ბოლო დივიდენდის წინა მომენტში, რადგან დივიდენდის გადახდა 

ამცირებს აქციის კურსს (რასაც ემპირიული კვლევებიც ადასტურებს) და ყიდვის 

ოფციონის მოსალოდნელ მოგებას ოფციონის აღსრულების მომენტში. ამიტომ,  თუ 

ბოლო დივიდენდური გადასახადი ახლოს არის აღსრულების მომენტთან და 

დივიდენდის სიდიდე არ არის ძალიან მცირე, ყიდვის ოფციონი ვერ მოასწრებს 



თავისი დროითი ღირებულების აღდგენას. შევნიშნოთ, რომ დივიდენდების გადახდა 

ზრდის გაყიდვის ოფციონის ადრეული აღსრულების შესაძლებლობას. 

 

 

ამერიკული ოფციონის ფასის გამოთვლა მრავალნაბიჯიან ბინომური ხეების 

მოდელში. 

ამერიკული ოფციონის ფასის გამოთვლის პროცედურა მრავალნაბიჯიანი ბინომური 

ხეების მოდელის მიხედვით შემდეგნაირად აღიწერება. 

ოფციონის აღსრულების მომენტში  ამერიკული (ისევე როგორც ევროპული) 

ოფციონის ფასი მისი გასამრჯელოს (ტერმინალური მოგების) ტოლი 

𝐶T
𝐴 = C𝑇 = 𝑓(ST) 

და ყოველ  (𝑇, 𝑗) კვანძში მისი მნიშვნელობაა 

                                        C𝑇,𝑗 = 𝑓T,𝑗 = 𝑓(𝑆ujd𝑇−j) ,   j = 0, 1, 2, … , T. 

 

პირველ ეტაპზე გამოითვლება ოფციონის ფასი  C𝑇−1  ბოლოსწინა   (𝑇 − 1, 𝑗) 

კვანძებში. ამ მიზნით განიხილება ამ კვანძებიდან გამოსული თითოეული 

ერთნაბიჯიანი ბინომური ხე და გამოიყენება ოფციონის  რისკ-ნეიტრალური 

ალბათობის მიხედვით გამოთვლილი ევროპული ოფციონის ფასები 

                             CT−1,𝑗 =
1

1+𝑟
  [𝜋CT,𝑗+1 + (1 − 𝜋) CT,𝑗],  j = 0, 1, 2, … , T − 1, 

სადაც რისკ-ნეიტრალური ალბათობა 𝜋 გამოითვლება (3) ფორმულის მიხედვით. 

CT−1,𝑗      მნიშვნელობები ყოველი 𝑗 -სთვის დარდება ამ კვანძში ოფციონის მყისიერი 

განხორციელებით მიღებული მოგებასთან 𝑓T−1,𝑗 = 𝑓(𝑆𝑢𝑗𝑑𝑇−1−𝑗) .  ამ ორ სიდიდეს 

შორის უდიდესი იქნება ამერიკული ოფციონის ფასი (T − 1, 𝑗) კვანძში 

                    𝐶T−1,𝑗
𝐴 = max {𝑓T−1,𝑗 ,

1

1+𝑟
  (𝜋CT,𝑗+1 + (1 − 𝜋) CT,𝑗)},  j = 0, 1, 2, … , T − 1, 

და  ეს მნიშვნელობები მიეწერება  ბინომური ხის შესაბამის   (𝑇 − 1, 𝑗) კვანძებს აქციის 

ფასების  ქვეშ.  

ამის შემდეგ განიხილება ამერიკული ოფციონი სიცოცხლის ხანგრძლივობით 𝑇 − 1, 

რომლის ტერმინალური მოგება წინა ეტაპზე გამოთვლილი ამერიკული ოფციონის 

ფასის,   𝐶𝑇−1
𝐴     -ის, ტოლია.  ეს ნიშნავს, რომ ახლა ბინომური ხის ფინალურ 

მნიშვნელობად ვთვლით (𝑇 − 1, 𝑗) კვანძებში მიწერილ მნიშვნელობებს,  𝐶𝑇−1,𝑗
𝐴   , 𝑗 =



0, 1, … , 𝑇 − 1 . შემდეგ ისევ,  როგორც წინა ეტაპზე, ვითვლით  ოფციონის ფასს ყველა 

(𝑇 − 2, 𝑗) კვანძში, ამ კვანძებიდან გამომავალი ერთნაბიჯიანი ბინომური ხეების და 

რისკ-ნეიტრალური პრინციპის გამოყენებით, რის შედეგადაც ვიღებთ, რომ 

                       CT−2,𝑗 =
1

1+𝑟
  [𝜋CT−1,𝑗+1

𝐴 + (1 − 𝜋)CT−1,𝑗
𝐴 ],  j = 0, 1, 2, … , T − 2. 

ეს მნიშვნელობები ყოველი 𝑗 -სთვის დარდება ამ კვანძებში ოფციონის მყისიერი 

განხორციელებით მიღებული მოგებასთან და ამ ორ სიდიდეს შორის უდიდესი 

იქნება ამერიკული ოფციონის ფასი (T − 2, 𝑗) კვანძში 

             𝐶T−2,𝑗
𝐴 = max {𝑓T−2,𝑗 ,

1

1+𝑟
  (𝜋𝐶T−1,𝑗+1

𝐴 + (1 − 𝜋)𝐶T−1,𝑗
𝐴 )},  j = 0, 1, 2, … , T − 1, 

და  ეს მნიშვნელობები მიეწერება  ბინომური ხის შესაბამის   (𝑇 − 2, 𝑗) კვანძებს აქციის 

ფასების  ქვეშ  და  ა. შ., ვაგრძელებთ ამ პროცედურას, სანამ არ მიიღწევა ბინომური 

ხის საწყისი კვანძი. ამ უკანასკნელ კვანძში  გამოთვლილი ოფციონის ფასი 𝐶𝐴 = 𝐶0,0
𝐴   

მოგვცემს სწორედ  ამერიკული ოფციონის საწყის ფასს, რომელიც ტოლია 

                                        𝐶𝐴 = max {𝑓(𝑆) ,
1

1+𝑟
  (𝜋𝐶1,1

𝐴 + (1 − 𝜋)𝐶1,0
𝐴 )}.   

ზოგადად,  ამერიკული ოფციონის ფასის გამოსათვლელი რეკურენტული განტოლება 

შემდეგნაირად გამოიყურება 

{
𝐶T−𝑘,𝑗

𝐴 = max {𝑓T−𝑘,𝑗 ,
1

1 + 𝑟
  (𝜋𝐶T−𝑘,𝑗+1

𝐴 + (1 − 𝜋)𝐶T−𝑘,𝑗
𝐴 )} ,    j = 0, 1, 2, … , T − 𝑘

   სასაზღვრო პირობით 𝑇 − მომენტში ,   C𝑇,𝑗 = 𝑓(𝑆ujd𝑇−j),      j = 0, 1, 2, … , T,
 

აღწერილი პროცედურიდან გამომდინარეობს, რომ  𝐶t
𝐴 ≥ 𝑓(𝑆t) ყოველი 𝑡-სთვის და 

ტოლობა მიიღწევა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მაქსიმალური მოსალოდნელი 

მოგება, რომელიც მიიღება 𝑡 მომენტის შემდეგ ოპტიმალური ქმედებით (ანუ მისი 

ოპტიმალურ მომენტში აღსრულებით) ნაკლებია ამავე მომენტში ოფციონის მყისიერი 

განხორციელებით მიღებულ მოგებაზე. ამიტომ, ოფციონის აღსრულების 

ოპტიმალური მომენტი არის ის პირველი მომენტი, როდესაც ოფციონის მყისიერი 

განხორციელებით მიღებული მოგება ამ მომენტში მის ფასს გაუტოლდება 

τ = m𝑖𝑛{𝑡: 𝑓(𝑆t) = 𝐶t
𝐴}. 

ორნაბიჯიანი ხეების მოყვანილ მაგალითში ოფციონის აღსრულების ოპტიმალური 

მომენტი შემთხვევითი სიდიდეა (მისი მნიშვნელობა დამოკიდებულია აქციის ფასზე 

სამი თვის შემდეგ, დროის 𝑇 = 1  მომენტში)  და ტოლია 1-ის, თუ აქციის ფასი 

გახდება $90 და იქნება 2-ის ტოლი, თუ აქციის ფასი კონტრაქტის დაწყებიდან სამი 

თვის შემდეგ იქნება 110 დოლარის ტოლი.  



შევნიშნოთ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ოფციონის მფლობელი თავისი უფლების 

აღსრულებას არაოპტიმალურ მომენტში განახორციელებს, მაშინ ოფციონის 

გამყიდველი გაისტუმრებს ვალდებულებას ოფციონის ფასის შესაბამისი კაპიტალით 

და მოახერხებს ურისკო მოგების მიღებას. ყველა სხვა შემთხვევაში არბიტრაჟის 

შესაძლებლობა გამორიცხულია. 

 

დამატება. 

ევროპული ოფციონებისთვის ყიდვა-გაყიდვის პარიტეტის (4)  ფორმულის 

დამტკიცება: 

დავუშვათ, რომ  

𝑃𝑡+S𝑡 <  𝐶𝑡 +
𝐾

(1 + 𝑟)𝑇−𝑡
 . 

შევადგინოთ  პორტფელი, რომელიც მოგვცემს ურისკო მოგების საშუალებას: 

გავყიდოთ ყიდვის ოფციონი, ვისესხოთ 𝑃𝑡+S𝑡 −  𝐶𝑡  თანხა და მიღებული 𝑃𝑡+S𝑡  

თანხით ვიყიდოთ აქცია და გაყიდვის ოფციონი. 𝑇 მომენტისთვის დასაბრუნებელი 

გვექნება  (𝑃𝑡+S𝑡 −  𝐶𝑡)(1 + 𝑟)𝑇−𝑡  თანხა, რომელიც დაშვების თანახმად K -ზე 

ნაკლებია. 

არჩეული სტრატეგია ოფციონის აღსრულების მომენტში მოგვცემს K -ს ტოლ 

მოგებას, რადგან 

𝑆𝑇 + max(𝐾 − 𝑆𝑇 , 0) − max(𝑆𝑇 −  𝐾, 0) = 𝐾 

ST--ს ნებისმიერი მნიშვნელობის დროს. 

 (𝑃𝑡+S𝑡 −  𝐶𝑡)(1 + 𝑟)𝑇−𝑡  -ს ტოლი ვალის გადახდის შემდეგ გვრჩება ურისკო მოგება 

𝐾 −  (𝑃𝑡+S𝑡 −  𝐶𝑡)(1 + 𝑟)𝑇−𝑡, რომელიც მკაცრად დადებითია ჩვენი დაშვების გამო. 

პირიქით, ვთქვათ 

                                                         

𝑃𝑡+S𝑡 >  𝐶𝑡 +
𝐾

(1 + 𝑟)𝑇−𝑡
 . 

ამ შემთხვევაში ვირჩევთ შემდეგ სტრატეგიას: ვსესხულობთ ერთ აქციას და მისი მყისიერად 

S𝑡 ფასად გაყიდვის შემდეგ ვიძენთ ყიდვის ოფციონს და ვყიდით გაყიდვის ოფციონს. 

დარჩენილ 𝑃𝑡+S𝑡 −  𝐶𝑡 თანხას ვდებთ საბანკო ანგარიშზე, რომელიც ოფციონის 

აღსრულების მომენტში მოგვცემს (𝑃𝑡+S𝑡 −  𝐶𝑡)(1 + 𝑟)𝑇−𝑡თანხას, რომელიც  𝐾 − ზე 

მეტია ჩვენი დაშვების თანახმად. 



ამიტომ ჩვენი სტრატეგია ოფციონების აღსრულების შემდეგ მოგვცემს მოგებას 

max(𝐾 − 𝑆𝑇 , 0) − max(𝑆𝑇 −  𝐾, 0) + (𝑃𝑡+S𝑡 −  𝐶𝑡)(1 + 𝑟)𝑇−𝑡, 

რომელიც ყოველთვის მეტი იქნება 𝑆𝑇- ზე, რადგან 

max(𝐾 − 𝑆𝑇 , 0) − max(𝑆𝑇 −  𝐾, 0) = 𝑆𝑇 − 𝐾 

აქციის ნებისმიერი კურსისთვის და 

 (𝑃𝑡+S𝑡 −  𝐶𝑡)(1 + 𝑟)𝑇−𝑡 > 𝐾. 

ამიტომ  ნასესხები აქციის დაბრუნების შემდეგ დაგვრჩება ურისკო მოგება. 

 

ყიდვა-გაყიდვის პარიტეტის  ფორმულა ამარიკული ოფციონებისთვის არ 

სრულდება, მაგრამ შესაძლებელია ამერიკული ყიდვის ოფციონის ფასისთვის 

ორმხრივი უტოლობის მიღება ამერიკული გაყიდვის ოფციონის ფასის საშუალებით 

და პირიქით. სამართლიანია შემდეგი ორმხრივი უტოლობა 

                          𝑃t
𝐴+S𝑡 − 𝐾 < 𝐶t

𝐴 < 𝑃t
𝐴+S𝑡 −

𝐾

(1+𝑟)𝑇−𝑡  ,                                                    (5) 

რომელიც დამტკიცების გარეშე მოგვყავს. მისი დამტკიცება შეიძლება ყიდვა-

გაყიდვის პარიტეტის  ფორმულის დამტკიცების მსგავსად, არაარბიტრაჟის 

მოსაზრებებზე დაყრდნობით.   

შევნიშნოთ, რომ გაყიდვის ოფციონის ადრეული აღსრულება ძირითადად 

განპირობებულია  საპროცენტო განაკვეთის მოქმედებით. როდესაც 𝑟 = 0, მაშინ (5) 

ორმხრივი უტოლობიდან ვიღებთ, რომ ამ შემთხვევაში სამართლიანია ყიდვა-

გაყიდვის პარიტეტის  ფორმულა  

                                                   𝐶t
𝐴 = 𝑃t

𝐴+S𝑡 − 𝐾 

ამარიკული ოფციონებისთვისაც, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ  ამერიკული 

გაყიდვის ოფციონის ფასი ემთხვევა შესაბამისი ევროპული გაყიდვის ოფციონის ფასს 

და გაყიდვის ოფციონის ადრეული აღსრულება აზრს კარგავს, რადგან ამ 

უკანასკნელი ტოლობის მიხედვით ამერიკული გაყიდვის ოფციონის ფასი 𝑃t
𝐴  

ყოველთვის აღემატება ოფციონის მყისიერი განხორციელებით მიღებულ 𝐾−S𝑡  

სიდიდის ტოლ მოგებას. 

 


