
სავარჯიშოები თემის „ფინანსური მათემატიკის ელემენტები“  
პირველი ნაწილისათვის: „ოფციონების ფასდადების პრინციპები ერთნაბიჯიანი 

ბინომური მოდელის მაგალითზე“ 

 

1) ვთქვათ აქციის ფასი საწყის 𝑡𝑡 = 0 მომენტში არის S=100 დოლარი, ხოლო  𝑡𝑡 = 𝑇𝑇  
მომენტში მას შეუძლია მიიღოს მხოლოდ ორი მნიშვნელობა 𝑆𝑆𝑢𝑢 = $128 და 𝑆𝑆𝑑𝑑 =
$88.   განვიხილოთ ყიდვის ოფციონი, რომლის შეთანხმების ფასია 𝐾𝐾 = $112 
და ერთხელ მარტივად დარიცხული საპროცენტო განაკვეთი 𝑟𝑟 = 0.1-ის 
ტოლია. იპოვეთ 
 

ა) მოპასუხე პორტფელი, 
ბ) რისკ-ნეიტრალური ალბათობა, 
ბ) ყიდვის ოფციონის ფასი, 
გ) იგივე შეთანხმების ფასის მქონე გაყიდვის ოფციონის ფასი. 
 

2) ისარგებლეთ რისკ-ნეიტრალური ფასდადების პრინციპით და  ერთნაბიჯიანი 
ბინომური მოდელის მიხედვით გამოთვალეთ ფინანსური ვალდებულების 
ფასი, რომლის მოგება  დროის T   და ნულოვან მომენტებში  აქციის ფასებს 
შორის ST − 𝑆𝑆 სხვაობის   ტოლია.  
 

3) აჩვენეთ, აქციის ფასის ევოლუციის ერთნაბიჯიანი ბინომური მოდელის 
გამოყენებით, რომ ყიდვის ოფციონის ფასი ყოველთვის იზრდება 𝑟𝑟 
საპროცენტო განაკვეთის ზრდის დროს.    
 

4) აჩვენეთ, რომ ყიდვის (შესაბამისად, გაყიდვის) ოფციონის ფასი ყოველთვის 
კლებულობს (შესაბამისად, იზრდება) კონტრაქტის შეთანხმების ფასის  ზრდის 
დროს (ამის დამტკიცება შეგიძლიათ   ერთნაბიჯიანი ბინომური მოდელის 
გამოყენების გარეშეც). 
 

5) ვთქვათ ფინანსურ ბაზარზე არ არსებობს არბიტრაჟის (ურისკო მოგების) 
შესაძლებლობა. აჩვენეთ, რომ  
  

ა) ყიდვის ოფციონის  ფასი ყოველთვის ნაკლებია (ან ტოლი) საბაზისო აქციის  
S ფასზე დროის საწყის 𝑡𝑡 = 0 მომენტში, 

𝐶𝐶 ≤ 𝑆𝑆. 
 

ბ) გაყიდვის ოფციონის ფასი ყოველთვის ნაკლებია (ან ტოლი) შეთანხმების 
ფასის დისკონტირებულ მნიშვნელობაზე, ანუ 

𝑃𝑃 ≤
𝐾𝐾

𝑟𝑟 + 1
 . 



6) ვთქვათ ინვესტორი ფლობს ერთ აქციას, რომლის ფასი დროის ნულოვან 
მომენტში 110 დოლარია და მან 4 დოლარად შეიძინა  ამ აქციაზე გაყიდვის 
ოფციონი  100 დოლარის ტოლი შეთანხმების ფასით. აქციისა და ოფციონის 
ასეთ კომბინაციას დამცველ პუტს უწოდებენ, რადგან ასეთი ოფციონი აზღვევს 
აქციის მფლობელს აქციის კურსის დაცემისგან. ააგეთ ამ კომბინაციის 
ტერმინალური მოგება-დანაკარგების გრაფიკი (ან ანალიზურად ჩაწერეთ 
ფუნქციის სახით) ოფციონის აღსრულების მომენტში აქციის ფასის შესაძლო 
ცვლილებების მიხედვით. 
  

7) დავუშვათ, რომ აქციის ღირებულება დროის ნულოვან მომენტში 61 დოლარია. 
წარმოვიდგინოთ ინვესტორი, რომელმაც შეიძინა ერთი ყიდვის ოფციონი  $55 
შეთანხმების ფასით  10 დოლარად,  ერთი ყიდვის ოფციონი  $65 შეთანხმების 
ფასით  5 დოლარად და გაყიდა ორი ყიდვის ოფციონი $60 შეთანხმების ფასით,  
თითოეული 7 დოლარად.   
ააგეთ ამ კომბინაციის ტერმინალური მოგება-დანაკარგების გრაფიკი (ან 
ანალიზურად ჩაწერეთ ფუნქციის სახით) ოფციონის აღსრულების მომენტში 
აქციის ფასის შესაძლო ცვლილებების მიხედვით. 
 

8) აჩვენეთ, აქციის ფასის ევოლუციის ერთნაბიჯიანი ბინომური მოდელის 
გამოყენების გარეშე,   ყიდვა-გაყიდვის პარიტეტის ტოლობის  
                                                      C = P + S −  K

r+1
                                       

სამართლიანობა, სადაც C ყიდვის, ხოლო P გაყიდვის ოფციონის       ფასია და 𝐾𝐾 
შეთანხმების ფასი ორივე ოფციონისთვის ერთი და იგივეა. ისარგებლეთ 
მხოლოდ დაშვებით, რომ ფინანსურ ბაზარზე არ არსებობს არბიტრაჟის 
შესაძლებლობა. 
 

9) აჩვენეთ, რომ ყიდვისა და გაყიდვის ოფციონების ფასები აკმაყოფილებენ 
უტოლობებს 

 

𝐶𝐶 > 𝑆𝑆 −
𝐾𝐾

𝑟𝑟 + 1
, 𝑃𝑃 >

𝐾𝐾
𝑟𝑟 + 1

− 𝑆𝑆, 
 
სადაც C ყიდვის, ხოლო P გაყიდვის ოფციონის ფასია. 𝑆𝑆  არის აქციის ფასი 
კონტრაქტის დასაწყისში,  𝐾𝐾 ამ ოფციონების შეთანხმების ფასია,  𝑟𝑟 კი  - 
მარტივად დარიცხული საპროცენტო განაკვეთი. 
 

10) ვთქვათ C(1),𝐶𝐶(2),𝐶𝐶(3) ყიდვის ოფციონის ფასებია, რომელთა შეთანხმების 
ფასები შესაბამისად  𝐾𝐾(1),𝐾𝐾(2) და  𝐾𝐾(3) -ის ტოლია, სადაც 𝐾𝐾(2) =  𝐾𝐾(1)+𝐾𝐾(3)

2
 .  

აჩვენეთ, რომ 

𝐶𝐶(2) ≤  
𝐶𝐶(1) + 𝐶𝐶(3)

2
. 


