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چکیده

روند دارای که بازارهایی می�کند. مشخص را بازار تالطم و کلی روند سهام، قیمت�گذاری معادله بورس بازار هر در
برای مناسبی تصادفی مدل مقاله این در شده�اند. مدل�سازی هندسی براونی فرآیند با هستند تصادفی غیر تالطم و نمایی
این برای را معامله اختیار قیمت�گذاری تابع سپس می�آوریم. به�دست هستند تناوبی روندی دارای که فصلی بازارهای

می�کنیم. بررسی مدل

بلک-شولز مدل تناوبی، روند اختیار، قیمت�گذاری تابع تصادفی، غیر تالطم فصلی، بازار کلیدی: واژه�های
Mathematics Subject Classification [2010]: 13D45, 39B42

مقدمه ١

این در است. مناسبی مدل بلک-شولز مدل دارند، نزولی) یا (صعودی نمایی روندی که کاالهایی قیمت�گذاری برای بازار در
برای مناسبی مدل زیر تصادفی دیفرانسیل معادله می�کنیم ادعا و می�کنیم بررسی دارند تناوبی روند که را فصلی بازارهای مقاله

است. آن�ها

dXt = α sin(t)Xtdt+ σXtdWt.

مدل مدل�ها شده�ترین شناخته از یکی که است بازار برای مناسب مدل یک ارائه مهم، اهداف از یکی مالی ریاضیات در
در ریسک بدون کاالی قیمت می�شود فرض مدل این در دارد. شهرت بلک-شولز مدل به بازار در که است هندسی براونی
ریسکی کاالی قیمت و می�کند مشخص را بهره نرخ ،r ثابت عدد آن در که کند صدق dSt = rSt عادی دیفرانسیل معادله
فضای روی استاندارد براونی فرآیند Wt می�شود. توصیف dXt = αXtdt + σXtdWt تصادفی دیفرانسیل معادله با
بلک-شولز مدل محاسن از می�دهد. نشان را بازار تالطم σ و هستند ثابت اعداد σ > ٠ و α Ω,F)است. , P احتمال(
شواهد اما آورد. به�دست تحلیلی طور به را معامله اختیار قیمت تابع می�توان معادله اختیارهای از بسیاری برای که است این
موارد از بسیاری در علت همین به نیست. موفق چندان بازار واقعیت�های با هم�خوانی در مدل این که می�دهد نشان تجربی

می�گیرد[٢]. قرار استفاده مورد مدل این از تعمیم�هایی
داریم زیرا است. نمایی است زیر معادله�ی در Xt امیدریاضی حقیقت در که بلک-شولز مدل روند که است روشن

dXt = αXtdt+ σXtdWt

⇒ Xt = X٠ +
∫ t
٠ αXsds+

∫ t
٠ σXsdWs.
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داریم فوق معادله طرفین از امیدریاضی گرفتن با حال

E(Xt) = E(X٠) + E(
∫ t
٠ αXsds) + E(

∫ t
٠ σXsdWs).

.E(Xt) = eαt نتیجه در و

.[۴ ،٣] است نزولی یا صعودی α مقدار به توجه با که است نمایی بازار روند بلک-شولز مدل در پس
از فصلی بازارهای دارند. تناوبی روندی حقیقت در نزولی. نه و دارند صعودی روند نه که می�شویم مواجه بازارهایی با گاه
نزولی روندی فصل انتهای در و داشته صعودی روندی ابتدا (١ − ١) شکل مشابه قیمت فرآیند بازارها این در این�گونه�اند.

می�شود[١]. تکرار همواره روند این و می�کند طی را

١-١ شکل

هستیم. بازارها این�گونه برای مناسبی مدل یافتن دنبال به مقاله این در

است. زیر فرم به فصلی بازارهای در ریسکی سهام قیمت فرآیند برای مناسب تصادفی مدل�های از یکی .١.١ قضیه

dXt = α sin(t)Xtdt+ σXtdWt. (١)

داریم (١) از می�آوریم. بدست مفروض مدل برای را بازار کلی روند اکنون

Xt = X٠ +
∫ t
٠ α sin(s)Xsds+

∫ t
٠ σXsdWs.

داریم معادله طرفین از ریاضی امید گرفتن با

E(Xt) = E(X٠) + E(
∫ t
٠ α sin(s)Xsds) + E(

∫ t
٠ σXsdWs),

⇒ E(Xt) = e−α cos(t) .

است. تناوبی فصلی، بازار کلی روند بنابراین
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باشد. زیر تصادفی دیفرانسیل معادله جواب {Xu}u∈[s,t] کنید فرض .٢.١ قضیه
dXt = µ(t,Xt)dt + σ(t,Xt)dWt.

معروف فوکر-پالنک معادله به که زیر معادله در p آنگاه باشد. {Xu}u انتقال چگالی تابع p(s, y; t, x) کنید فرض همچنین
.[۵ ،٣] می�کند صدق است

pt(s, y; t, x) =A∗p(s, y; t, x), (t, x) ∈ (٠, T )× R

p(s, y; t, x) → δy, t ↓ s (٢)

می�شود. تعریف زیر صورت به A∗ عملگر (٢) رابطه در

(A∗f)(t, x) = −
n∑

i=١

∂

∂xi
[µi(t, x)f(t, x)] +

١
٢

n∑
i,j=١

∂٢

∂xi∂xj
[Cij(t, x)f(t, x)].

بود. خواهد زیر صورت به فوکر-پالنک معادله�ی (١) تصادفی دیفرانسیل معادله برای باال، قضیه به توجه با
∂p

∂t
(s, y; t, x) =

١
٢

∂٢

∂x٢

[
σ٢x٢p(s, y; t, x)

]
− ∂

∂x
[α sin(t)xp(s, y; t, x)] .

نتیجه در
∂p

∂t
=

١
٢
σ٢x٢

∂٢p

∂x٢
+ (٢σ٢ − α sin(t))x

∂p

∂x
+ (σ٢ − α sin(t))p.

یعنی اختیار قیمت�گذاری تابع باشد آربیتراژ فاقد بازار اگر کند. صدق (١) مدل در شده داده بازار می�کنیم فرض .٣.١ قضیه
بود. خواهد زیر معادله�ی جواب F (t, St)

Ft(t, s) + Fs(t, s) +
١
٢s

٢σ٢(t, s)Fss(t, s)− rF (t, s) = ٠
F (T, ST ) = ϕ(s).

است. ریسک بدون دارایی بهره نرخ r از مقصود باال مرزی مقدار مساله در

آورد. بدست زیر به�صورت را قیمت�گذاری تابع می�توان Feynman− kac روش با قبل قضیه موجب به

F (t, s) = e−r(T−t)E[ϕ(s)]

⇒ F (t, s) = e−r(T−t)
∫∞
−∞ ϕ(sez)f(z)dz.

می�کند. پیروی زیر توزیع از که است (Z) ریسکی سهام قیمت شده نرماالیز فرآیند احتمال چگالی تابع f اخیر عبارت در

N [(r − ١
٢σ

٢)(T − t), σ
√
T − t].
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