
                                               სავარჯიშოები 

 

1) ვთქვათ აქციის ფასი საწყის 𝑡 = 0 მომენტში არის S=100  დოლარი, 𝑇  

მომენტამდე მის ფასი არ იცვლება,  ხოლო  𝑡 = 𝑇  მომენტში მას შეუძლია 

მიიღოს მხოლოდ ორი მნიშვნელობა 𝑆𝑢 = $115   და  𝑆𝑑 = $90.   ერთხელ 

მარტივად დარიცხული საპროცენტო განაკვეთი 𝑟 = 0.05-ის ტოლია. 

განვიხილოთ ყიდვის ოფციონი ამ აქციაზე. როგორი უნდა იყოს    ამ 

კონტრაქტის შეთანხმების ფასი, თუ ცნობილია, რომ ოფციონის ფასი 6 

დოლარის ტოლია? 

 

2) განვიხილოთ ერთნაბიჯიანი ბინომური მოდელი, სადაც აქციის ფასი საწყის  

მომენტში არის  S=100  დოლარი,   ხოლო  𝑇  მომენტში მას შეუძლია მიიღოს 

მხოლოდ ორი მნიშვნელობა 𝑆𝑢 = $120   და  𝑆𝑑 = $90.   ერთხელ მარტივად 

დარიცხული საპროცენტო განაკვეთი 8% -ის ტოლია  ( 𝑟 = 0.08). აღვნიშნოთ   

S𝑇- თი აქციის ფასი  𝑇  მომენტში.  იპოვეთ ფინანსური ვალდებულების ფასი, 

რომლის გასამრჯელოა   (
S𝑇

𝑆
)

2

.  

 

3) განვიხილოთ ყიდვისა და გაყიდვის ოფციონები აქციაზე, რომლის ფასი საწყის 

მომენტში 𝑆  -ის ტოლია. ვთქვათ საწყის მომენტში საბანკო ანგარიშზე 

დადებულ თანხას სარგებელი 𝑟  საპროცენტო განაკვეთით მხოლოდ ერთხელ 

ერიცხება ოფციონების აღსრულების  𝑇  მომენტში.   რისი ტოლი უნდა იყოს 

კონტრაქტის შეთანხმების ფასი, რომ ყიდვისა და გაყიდვის ოფციონების 

ფასები ერთანეთს დაემთხვეს? 

 

4) ვთქვათ აქციის ფასი დროის ნულოვან მომენტში 45 დოლარია. ამავე მომენტში 

ერთთვიანი გაყიდვის ოფციონი ამ აქციაზე, რომლის შეთანხმების ფასი 50 

დოლარის ტოლია, ღირს 3 დოლარი.  ერთხელ თვის ბოლოს მარტივად 

დარიცხული საპროცენტო განაკვეთი 2% -ის ტოლია  ( 𝑟 = 0.02). რა 

შესაძლებლობა არსებობს არბიტრაჟის, ანუ როგორ შეიძლება მივიღოთ 

ურისკო მოგება? 

    

5) ვთქვათ საბანკო ანგარიშზე შეტანილ თანხას ყოველი თვის ბოლოს ერიცხება 

არსებული თანხის 5%. რა თანხა უნდა შევიტანოთ ბანკში, რომ ორი თვის 

ბოლოს მივიღოთ 11025 ლარი? 

 

6) გიორგის სურს დეპოზიტზე შეიტანოს 1000 ლარი ორი წლით. მან არჩევანი 

უნდა გააკეთოს ორ - 𝐴   და 𝐵    ბანკს შორის.  𝐴   ბანკში საპროცენტო განაკვეთი 



20%-ა, პროცენტის ყოველწლიური დარიცხვით, მაგრამ არსებობს დეფოლტის 

(მთელი თანხის დაკარგვის) რისკი, რომელიც 1/5 ალბათობის ტოლია.  𝐵   ბანკში 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი 10%-ა , ხოლო დეფოლტის ალბათობა არის 

მხოლოდ 1/121. რომელ ბანკშია ორი წლის შემდეგ მისაღები თანხის საშუალო 

მნიშვნელობა უფრო მეტი და რამდენით? 

 

7) ვთქვათ აქციის ფასი დროის ნულოვან მომენტში 100 დოლარია და ყოველი 

თვის შემდეგ, ოთხი თვის განმავლობაში, მისი ფასი განისაზღვრება შემდეგი 

რეკურენტული თანაფარდობით 

                                                   S𝑡 = S𝑡−1 ρ𝑡,       S0 = 100,        𝑡 = 1,2,3,4,                                             

სადაც  ρ1, ρ2  , ρ3   და  ρ4       დამოუკიდებელი  ერთნაირად განაწილებული 

შემთხვევითი სიდიდეებია და  𝑆𝑡 -თი 𝑡  მომენტში აქციის ფასია აღნიშნული. 

ამასთან ρ𝑡 -ს შეუძლია მიიღოს მხოლოდ ორი მნიშვნელობა u =
4

3
  და   d =

3

4
          

ალბათობით 
1 

2
  .  რისი ტოლია ალბათობა, რომ აქციის ფასი ოთხი თვის შემდეგ 

ისევ მიიღებს 100  დოლარის ტოლ მნიშვნელობას, ანუ რისი ტოლია 

ალბათობა   𝑃(S4 = 100)? 

 

8) გავიხილოთ ორნაბიჯიანი ბინომური ხე ექვსთვიანი ბიჯით. ვთქვათ აქციის 

საწყისი ფასია 𝑆 = $100 და ყოველ შემდეგ ექვსთვიან პერიოდში მისი ფასი ან 

10 პროცენტით იზრდება, ან იმავე პროცენტით მცირდება. საბანკო ანგარიშზე 

სარგებლის დარიცხვა ხდება ყოველ ექვს თვეში ერთხელ 8% -ის ტოლი 

საპროცენტო განაკვეთით   ( 𝑟 = 0.08).  რისი ტოლია ერთწლიანი ევროპული 

ყიდვის ოფციონის ფასი, რომლის შეთანხმების ფასია     𝐾 = $100 ?            

 

9) წინა მაგალითში განხილულ შემთხვევაში გამოვთვალოთ გაყიდვის ოფციონის  

ფასი, რომლის შეთანხმების ფასი ისევ 100  დოლარია. მიღებული შედეგები 

შეამოწმეთ ყიდვა-გაყიდვის პარიტეტის ფორმულის გამოყენებით, რომელიც  

ამ შემთხვევაში,  სარგებლის ორჯერადი დარიცხვის გათვალისწინებით, 

შემდეგ სახეს მიიღებს   

                                                          𝑃 + 𝑆 = 𝐶 +
K

 (r+1)2
 , 

სადაც 𝑃 - თი ყიდვის, ხოლო 𝐶 -თი გაყიდვის ოფციონის ფასია აღნიშნული. 

 

10)  ვთქვათ აქციის ფასი დროის ნულოვან მომენტში 100 დოლარია და ყოველი 

თვის შემდეგ, სამი თვის განმავლობაში, მისი ფასი ან 10 პროცენტით იზრდება, 

ან 10 პროცენტით მცირდება.  დაუშვათ, რომ საპროცენტო განაკვეთი  ნულის 



ტოლია,  ანუ როგორც საბანკო ანგარიშზე დადებულ თანხას, ისე ბანკიდან 

აღებულ ვალს  არაფერი არ ერიცხება. რისი ტოლია სამთვიანი ევროპული 

ყიდვის ოფციონის ფასი, რომლის შეთანხმების ფასია     𝐾 = $100 ?        

 

 

 

 

 


