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1. fejezet
Bevezetés

Az opciós kereskedelem kialakulásának rövid története
Arisztotelész görög tudós és filozófus, feljegyzéseiből tudhatjuk, hogy már az ókorban is folytattak opciók segítségével kereskedelmet. A történet szerint Thalész az olívabogyó termesztés körülményeinek tüzetes vizsgálatával meg tudta jósolni az elkövetkezendő
évek olívabogyó termésének bőségét vagy éppen recesszióját Mileto város környékén.
Amikor arra számított, hogy a következő év kedvező lesz a terménynek, opciós jogot vásárolt a környék összes présgépének használatára, még a szezon előtt. Ezáltal kivételesen
jó áron jutott hozzá a használati jogokhoz, majd amikor beigazolódott az olívabogyó termés bősége, magas áron bérbe adta a présgépeket, igen magas haszonra téve ezzel szert.
Európában először Hollandiában az 1600-as évek elején vált gyakorivá és elfogadottá
az opciós kereskedelem. Itt a kereskedelem alapterméke a tulipán volt. A tulipánkereskedők vételi opciókkal, míg a tulipántermesztők eladási opciókkal próbálták csökkenteni
az árak ingadozásából fakadó kockázataikat. Hamarosan a spekulánsok is felfigyeltek az
ebben rejlő profitszerzési lehetőségekre, így ők is bekapcsolódtak a kereskedelembe, bár
csak az opciók eladásából és megvételéből származó haszonra spekulálva.
Ezek a kereskedések még nyilván a tőzsdén kívül zajlottak, kizárólag egyéni megállapodások révén. Láthatjuk, hogy régóta folynak opciós kereskedelemnek mondható
üzletek a világon, mégis előbb járt ember a Holdon, mint az első opciós tőzsde megnyitott volna. Az első tőzsdén, amelyen opciós kereskedés kezdődött, és ez szabályozott
keretek között zajlott, az a Chicago Board Options Exchange (CBOE) volt. A CBOE-t
1973-ban alapították és szinte azonnal sikeres volt. Az első napján, 1973. április 26-án
911 opciós ügylet 16 különböző termékre bonyolódott le. Ez számomra azt bizonyítja,
hogy mekkora szükség volt már az ilyen jellegű tőzsde létrejöttére. A chicagói hatalmas
sikert látva sorra kezdték meg az opciós kereskedést a különböző tőzsdei intézmények
is, mint például az American Stock Exchange (AMEX), a Pacific Stock Exchange (PSE)
vagy mint a Phiadelphia Stock Exchange (PHE).
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A világban ma már számos tőzsdén folyik opciós kereskedelem, ahogy a magyarországi Budapesti Értéktőzsde intézményében is. A részvényekre vonatkozó opciók mellett
megjelentek a tőzsdei indexekre, kötvényekre, árukra és devizákra vonatkozó opciók is.
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2. fejezet
Az opciók fajtái

2.1.

Az opciókról általánosan

Egy ma sikeresen működő vállalatnak szinte rutinszerűen kell használnia a különböző
opciós lehetőségeket. Bármilyen üzleti tevékenységet folytató üzleti vállalkozás számára
majdnem kikerülhetetlen, hogy opciós ügyletekkel találja szemben magát. Üzleti tevékenységéből adódóan számos kockázati tényezővel kell számolnia és ezen kockázatok
csökkentésére vagy akár teljes megszüntetésére kiválóan alkalmazhatóak az opciós ügyletek. Például egy devizakereskedést folytató vállalkozásnak teljesen megfelelnek a különböző opciós lehetőségek a devizaárfolyamok kiszámíthatatlan ingadozásából fakadó
kockázatok enyhítésére. Vagy ha egy vállalat minimalizálni szeretné a hosszú lejáratú hiteleinek költséget, vásárolhat egy hosszú lejáratú eladási opciót. De bármilyen termelést
folytató vállalat, amelynek elengedhetetlen a termeléshez szükséges anyagok jó áron való
beszerzése, köthet egy vételi opciót, amelyben meghatározott áron hozzájuthat a későbbiekben a fontos árucikkekhez, ezzel védve ki a beszerzett áruk áringadozásaiból származó
kockázatokat.
Ha egy beruházási projekt, berendezések vagy alapanyagok későbbi időpontban történő megvásárlásának lehetőségét tartalmazza, akkor már opciós kereskedelemről beszélünk. Megvásárolhatunk például egy találmányt abban bízva, hogy a későbbiekben a
technika fejlődésével előnyre tegyünk szert a versenytársakkal szemben a megvásárolt új
technológia segítségével (opciónk lesz arra, hogy használjuk-e az új technikát, melynek
értéke valószínűleg már sokkal nagyobb, mint a vásárláskor volt). Vagy ha földterületet
vásárolunk azért, mert tudjuk, hogy a föld gazdag olajban vagy földgázban, de még nincs
meg az alkalmas technikánk, hogy ezeket optimálisan kiaknázzuk, de bízunk benne, hogy
a jövőben meglesz minden adottságunk ahhoz, hogy maximálisan ki tudjuk bányászni az
adott földből a benne rejlő forrásokat. Összegezve, az opciós ügyletek kiválóan alkalmasak arra, hogy egy cég növekedési lehetőségeket szerezzen.
De a leggyakoribb okok, amiért egy pénzügyi vezetőnek értenie kell az opciós ügyletekhez, az egyrészt a tőzsdén való kereskedelem. Egy cégnek gyakran szüksége van, hogy
5

értékpapírokat bocsásson ki, az opciós ügyletek pedig gyakran lehetőségeket biztosítanak
arra, hogy a befektetők vagy éppen a vállalat, a kibocsátást követően is változtatásokat
tudjon eszközölni a kibocsátott értékpapírok feltételein. Másrészt pedig minden esetben
amikor egy vállalat hitelt vesz fel, opciót hoz létre. Gyakorlatilag az adós nincs kikényszerítve hogy az adósságát visszafizesse, választhatja azt az opciót, hogy csődöt jelent és nem
fizet. Ebben az esetben a hitelnyújtó jogot szerez a csődbe ment cég eszközeire. Tehát
minden esetben, amikor egy cég hitelt vesz fel, a hitelezők megszerzik a vállalat eszközeit
és a részvényesek opciót szereznek arra, hogy a hitel visszafizetésével visszavásárolják a
saját eszközeiket (értelemszerűen akkor érdemes a csőddel járó opció lehetőségét meglépni, ha a cég eszközei kevesebbet érnek, mint a felvett hitel).
Láthatjuk, hogy számos ok van az opciós ügyletek megértésére és használatára. Ebben
a fejezetben pedig az lenne a célom, hogy bemutassam, hogyan működnek az opciók
és hogyan lehet értékelni őket.

2.2.

A vételi opció

A vételi opció (long call- LC) egy olyan jog, amellyel a tulajdonosnak lehetősége
van, hogy egy meghatározott részvényt, egy meghatározott időben vagy ideig, meghatározott árfolyamon megvásároljon. Azt az árfolyamot, amennyiért az opció megvásárlója meg tudja venni a részvényt, kötési árfolyamnak nevezzük és K-val jelöljük.
Az időpont, ameddig az opció érvényes lejáratnak hívjuk. Megkülönböztetünk európai
opciót illetve amerikai opciót, az európai csak a lejárat napján míg az amerikai a lejáratig
bármikor lehívható.
Minden opciónak két szereplője van: rövid pozícióban van, aki kiírja vagy eladja az
opciót, hosszú pozícióban pedig az opció megvásárlója van. Míg a hosszú pozícióban lévő
vevőnek lehetősége van élni az opcióval, a rövid pozícióban lévő eladónak, ha lehívják az
opciót, kötelezettsége van, hogy eladja a részvényt az előre meghatározott árfolyamon.
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Vételi jog értéke
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2.1. ábra. Vételi opció a hosszú pozícióból

Az 2.1-es ábrán, a vételi opció hosszú pozíciójában lévő értékét látjuk. Nem nehéz
megállapítani, hogy akkor érdemes élni az opciós lehetőségünkkel, ha a részvény lejáratkori árfolyama nagyobb, mint a kötési árfolyam (ha a részvény lejáratkori árfolyama
a kötési árfolyam alatt lenne, akkor ha lehívnánk az opciót, drágábban vennénk meg a
részvényt, mint amennyit abban a pillanatban ér, ilyenkor azt mondjuk hogy a vételi opciónk értéke zérus). Egy európai vételi opció hosszú pozíciójából származó nyereség, ha
részvény lejáratkori árfolyamát ST -vel jelöljük:
max(ST − K, 0)

A rövid pozícióban lévőnek mindig az ellentétes eset a kedvező, Ő azért írja ki az
opciót, mert arra számít, hogy a lejáratkori árfolyam a kötési árfolyam alatt lesz és a
vételi opció vevője nem fog élni az opcióval. Az ehhez tartozó értékelést az 2.2-es ábrán
láthatjuk. Ugyanezekkel a jelölésekkel a rövid pozícióból elérhető nyereség:
−max(ST − K, 0) = min(K − ST , 0)
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Eladási kötelezettség értéke
2.2. ábra. Vételi opció a rövid pozícióból

Feladat
Egy tőzsdei befektető 90 nap múlva 1000 db „ELTE-C2014" részvényt szeretne vásárolni.
A részvény pillanatnyi árfolyama 5400 FT/db.
Úgy véli, hogy az ELTE-C2014 részvény árfolyama növekedni fog és az árfolyamkockázat kivédése érdekében 70000 Ft-ért európai vételi opciót vásárol.
A kötési árfolyam 5500 FT/részvény és a piaci kamatláb 10 százalék. (az évet tekintsük
360 naposnak)
• Hogyan dönt a befektető, ha az opció lejártakor az ELTE-C2014 részvény árfolyama 6000 FT/részvény?
• Mennyi lesz az üzlet pénzügyi eredménye, ha lehívja illetve ha nem hívja le az
opciót?
Megoldás:
Mivel K < ST azaz a kötési árfolyam kisebb mint a lejáratkor a részvény árfolyama, a
befektető él az opciós jogával!

Opciós díj= 70000 · e0,1·0,25 = 71772F t

Opció érték (max(ST − K, 0))= 1000 · (6000 − 5500) = 500000F t

Pénzügyi eredmény: 500000 - 71772 = 428228 Ft nyereség

Ha nem hívná le az opciót, akkor 71772 Ft-os (opciós díj) vesztesége lenne.
8

2.3.

Az eladási opció

Az eladási opció (long put - LP) a vételi opcióhoz hasonlóan jogot testesít meg a
tulajdonosnak, hogy egy meghatározott részvényt, egy meghatározott időben vagy
ideig, egy meghatározott árfolyamon eladjon.
Az eladási opciónak is két szereplője van, a hosszú pozícióban lévő veszi meg az
opciót, aki pedig eladja vagy kiírja, a rövid pozícióban helyezkedik el. A két oldalon
elhelyezkedő felek érdeke a vételi opcióhoz hasonlóan itt is ellentétes, csak akkor nyerhet
az egyik pozícióban lévő fél, ha a másik veszít az üzleten (bár az opció kiírója az opciós
díjat rögtön bevételként könyveli, így még ha le is hívják az opciót, előfordulhat hogy a
végső pénzügyi eredménye pozitív lesz).
Eladási jog értéke
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2.3. ábra. Eladási opció hosszú pozícióban

Az 2.3-as ábrán az eladási opció értékét ábrázoltam a hosszú pozícióban lévő személy szemszögéből. Akkor érdemes LP opciót vásárolnunk, ha arra számítunk, hogy az
opció tárgyát képező részvény árfolyama csökkenni fog, hiszen ha a lejáratkor a részvényünk árfolyama jóval a kötési árfolyam alatt van, akkor is el tudjuk adni a magasabb,
előre meghatározott áron. Ha viszont mégsem csökkenne a opciós részvény ára, hanem
stagnálna vagy emelkedne, akkor nem lenne érdemes lehívni az opciót, hiszen olcsóbban
vagy ugyanannyiért adnánk el a részvényünket, mint amennyit abban a pillanatban ér. Az
előzőekben használt jelölésekkel, egy európai eladási opció hosszú pozíciójából származó
nyereségünk:
max(K − ST , 0)

Mint már említettem az opció kiírójának az érdeke éppen ellentétes. Ez a személy
azért írja ki az opciót, mert arra számít, hogy az opciós részvény értéke emelkedni fog.
Ha ez az eset állna fent, az eladási jog tulajdonosa nem élne az opciós jogával, hiszen
9

olcsóbban adná el a részvényét, mint amennyit abban a pillanatban ér. Ehhez a pozícióhoz
tartozó eladási opció értékét az 2.4-es ábrán láthatjuk.
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Vételi kötelezettség értéke
2.4. ábra. Eladási opció rövid pozícióban

Az eddig használt jelölésekkel az eladási opció rövid oldalából elérhető nyereség:
-max(K − ST , 0) = min(ST − K, 0)

Feladat
Egy tőzsdei befektető 90 nap múlva 1000 db „ELTE-P2014" részvényt szeretne eladni.
A részvény pillanatnyi árfolyama 5000 FT/db.
Úgy véli, hogy az ELTE-P2014 részvény árfolyama esni fog és az árfolyamkockázat kivédése érdekében 60000 Ft-ért európai eladási opciót vásárol.
A kötési árfolyam 5500 FT/részvény és a piaci kamatláb 10 százalék. (az évet tekintsük
360 naposnak)
• Hogyan dönt a befektető, ha az opció lejártakor az ELTE-P2014 részvény árfolyama
3000 FT/részvény?
• Mennyi lesz az üzlet pénzügyi eredménye, ha lehívja illetve ha nem hívja le az
opciót?
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Megoldás:
Mivel ST < K azaz a lejáratkori árfolyam kisebb, mint a kötési árfolyam, a befektető él
az opciós jogával.

Opciós díj= 60000 · e0,1·0,25 = 61519F t

Opció érték (max(K − ST , 0))= 1000 · (5000 − 3000) = 2500000F t

Pénzügyi eredmény: 2500000 - 61519 = 2438481 Ft nyereség

Ha nem hívná le az opciót, akkor 61519 Ft-os (opciós díj) vesztesége lenne.

2.4.

A put-call paritás

A tőzsdei kereskedelem sokszínűsége lehetővé teszi, hogy különböző befektetési lehetőségek kombinációját alkalmazzuk. Vegyük azt az esetet, amikor a portfóliónkban szerepel
egy részvény, melynek értéke ST és a hozzá tartozó, K kötési árfolyamú eladási opció.
Ehhez a portfólióhoz tartozó értékelést a 2.5-ös ábrán láthatjuk. Ha az az eset állna fent,
hogy a részvény árfolyama az eladási jog lejáratakor a kötési árfolyam alatt van, akkor a
részvény árfolyamából származó veszteségünket éppen kiegyenlíti az eladási jogunk értékének a növekedése. Ha például lejáratkor a részvény értéke zérus, a portfóliónk értéke:
Részvény értéke + Eladási opció értéke = 0 + K = K
Ha pedig a vásárolt részvényünk értéke a kötési árfolyam fölé emelkedik (ST > K),
hiába válik értéktelenné az eladási opciónk, az ebből származó veszteséget kompenzálja
a részvény értékének növekedése. Ekkor a portfóliónk értéke:
Részvény értéke + Eladási opció értéke = ST + 0 = ST

11

Részvény és a hozzá tartozó eladási jog értéke
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2.5. ábra. Egy részvényt és a hozzá tartozó eladási opciót tartalmazó portfólió értéke

Ha a 2.5-ös ábrán látható portfóliónk értékét összehasonlítjuk a 2.1-es ábrával jelölt
vételi opció értékével, azt a következtetést vonhatjuk le:
A részvény piaci árfolyamától függetlenül a részvény és egy rá vonatkozó eladási
opció együttes értéke pontosan a kötési árfolyam értékével haladja meg az egyszerű
vételi opció értékét.

Állítás: Ha vásárolunk egy vételi opciót és a kötési árfolyam jelenértékének megfelelő összeget befektetjük egy kockázatmentes eszközbe (kincstárjegybe), akkor pontosan
ugyanolyan jövedelemre tehetünk szert, mintha egy részvényt és a hozzá tartozó eladási
opciót vettünk volna.
Ez az állítás kizárólag az európai opciókra érvényes, belátni azért könnyű, mivel ha
veszünk egy vételi opciót és lejáratkor elegendő pénzünk van a részvény K kötési árfolyamon való megvásárlásához, ugyanolyan értékű befektetésünk van, mintha egy részvényt
és a rá vonatkozó eladási opciót vettük volna. Használjuk a következő jelöléseket:
• Európai vételi opció értéke: C
• Európai eladási opció értéke: P
• Jelenlegi részvényárfolyam: S
• Az opció lejárati ideje: T
• A jelenlegi időpont: t
• A részvény árfolyama a T időpontban: ST
• Az opció kötési árfolyama: K
• Kockázatmentes kamatláb (a T időpontig érvényes): r
12

Feltesszük továbbá, hogy minden a kereskedésből számított profitot ugyanazzal a kulccsal
adóztatják, valamint lehetőség van kockázatmentes kamatlábon hitelt felvenni illetve nyújtani és olyan opciókat vizsgálunk, amelyek osztalékot nem fizető részvényekre szólnak.
Az előbb tárgyalt összefüggést használva:
C =S+P −K
amiből könnyen látható, hogy
C +K =S+P
Ezt az összefüggés hívjuk put-call paritásnak! A képletet persze úgy tudjuk helyesen
használni, ha kötési árfolyamot diszkontáljuk kockázatmentes eszköz kamatlábával, így
megkapva a kötési árfolyam jelenértékét:
S + P = Ke−r(T −t) + C

Tovább alakítva az egyenletünket:
P = C − S + Ke−r(T −t)
Azaz az eladási jog megvásárlása azonos értékű, mint a vételi jog megvétele, a részvény eladása és a kötési árfolyam jelenértékének befektetése!
Vagy visszatérve a vételi opcióra:
C = P + S − Ke−r(T −t)
Azaz egy vételi opció megvétele ugyanolyan értékű, mint az eladási opció és az opciók
tárgyát képező részvény megvásárlása, valamint a kötési árfolyam jelenértékének
megfelelő összegű hitel felvétele!
Ezeket a megoldásokat opciós konverziónak nevezik. Azért hasznos az ismeretük,
mert ha nem állna rendelkezésünkre például a vételi opció, akkor is elő tudnánk állítani
egy eladási opció, hitel felvétel vagy nyújtás illetve magának a részvénynek a megvásárlása vagy eladása kombinációjaként. Ugyanez vonatkozik az eladási opcióra is. Gyakorlatilag az itt felsorolt lehetőségek közül bármelyiket elő lehet állítani a másik három
említett eszköz valamilyen kombinálása segítségével.
Az egyszerűség kedvéért az eddigiekben feltettük, hogy olyan opciókkal kereskedtünk, amelyek osztalékot nem fizető részvényekre szólnak. Most nézzük meg, hogyan
befolyásolja az eddig definiált put-call paritás összefüggésünket az osztalék.
Jelöljük D-vel az opció futamideje alatt kifizetett osztalékot. A képletünk ekkor:
C + D + Ke−r(T −t) = S + P
Ami annyit jelent:
Ha vásárolunk egy vételi opciót és a hozzá tartozó részvény kötési árfolyamának,
valamint a futamidő alatt kifizetett osztalék jelenértékének megfelelő összeget kockázatmentes eszközbe fektetjük, akkor ugyanakkora lehet a pénzügyi eredményünk,
mintha egy eladási opcióba és a hozzá tartozó részvénybe fektettünk volna.
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Arbitrázs
Azt mondjuk, hogy arbitrázslehetőség nyílik, ha a put-call paritás összefüggés nem
teljesül.
Nézzük a következő esetet:
Az „ELTE-2014" részvény aktuális piaci árfolyama 3100 Ft.
Egy három hónapos „ELTE-2014" részvényre szóló európai vételi opció 300 Ft.
Egy ugyanerre a részvényre szóló három hónapos európai eladási opció megvásárlása 225
Ft-ba kerül.
A kötési árfolyam mindkét opció esetében 3000 Ft.
Az évi kockázatmentes kamatláb 10 százalék.
• Az A-portfólióban szerepel: egy európai vételi opció és Ke−r(T −t) összegű pénz
• A B-portfólióban szerepel: egy európai eladási opció és egy „ELTE-2014" részvény
A put-call paritás egyenlet két oldala ekkor:
C + Ke−r(T −t) = 300 + 3000e−0,1∗0,25 = 3226F t
P + S = 225 + 3100 = 3325F t
Erre azt mondanánk, hogy a B-portfólió túlárazott az A-portfólióhoz képest. Láthatjuk, hogy a put-call paritás nem teljesül, ezért a megfelelő arbitrázs stratégiát az Aportfólióban lévő termékek megvásárlása és a C-portfólióban lévő termékek eladása jelenti, vagyis a vételi opció megvásárlása és az „ELTE-2014" részvény, valamint az eladási
opció eladása. Ez
225 + 3100 − 300 = 3025F t
azonnali pénzáramlást eredményezne, amit rögtön célszerű befektetni a kockázatmentes
eszközbe. Pénzünk a harmadik hónap végén
3025e0,1∗0,25 = 3102F t lesz.
Azért lesz ez kockázatmentes haszon, mert ha az az eset állna fent, hogy az opciók lejáratakor a részvény aktuális árfolyama a mostani 3100 Ft-nál magasabb lenne, a vételi
opciónkat lehívnánk és vennénk egy részvényt 3000 Ft-ért, ami ennél többet ér.
Ha pedig az az eset fordulna elő, hogy a részvényárfolyam a lejáratkor 3100 Ft alatt lenne,
akkor az általunk kiírt (eladott) eladási opciónkat hívnák le, és mi vennénk egy „ELTE2014" részvényt ugyanúgy 3000 Ft-ért. Mindkét esetben vennénk egy „ELTE-2014"
részvényt 3000 Ft-ért, és az arbitrázslehetőséget kihasználva 3102 Ft bevételre tennénk szert. A pénzügyi eredményünk tehát:
3102 − 3000 = 102F t kockázatmentes profit lenne.

Nézzünk egy másik esetet, ahol:
Az „ELTE-2014" részvényre szóló vételi opció megvásárlása 300 Ft.
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Ugyanerre a részvényre szóló eladási opció megvétele 100 Ft.
A többi adat és a két portfólió legyen azonos az előző esetben felsoroltakkal.
Az egyenletünk két oldala most:
C + Ke−r(T −t) = 300 + 3000e−0,1∗0,25 = 3226F t
P + S = 100 + 3100 = 3200F t
Az előző esethez képest most az A-portfólió túlárazott a B-hez képest. A kockázatmentes
haszon érdekében, most az arbitrázsstratégiánk az lenne, hogy eladjuk az A-portfólióban
szereplő termékeket és a B-portfólióban lévőket pedig megvásároljuk (a vételi opció kiírása, az eladási opció és a „ELTE-2014" részvény megvásárlása). Ez az üzlet
3100 + 100 − 300 = 2900F t
befektetést igényel induláskor. Ezt kockázatmentes kamatlábon felvett hitelből finanszírozzuk, tehát
32900 ∗ e0,1∗0,25 = 2973F t − ot
kell majd (három hónap múlva) visszafizetnünk. Ha az opciók lejáratakor a részvény aktuális árfolyama a kötési árfolyam fölött lenne, élnének az általunk kiírt vételi joggal, és
mi eladnánk az „ELTE-2014" részvényünket 3000F t-ért. Ha pedig a részvény árfolyama
a lejáratkor a kötési árfolyam alatt lenne, mi élnénk az eladási jogunkkal, és eladnánk a
részvényt 300F t-ért. Mindkét esetben 3000 Ft-ért adnánk el az „ELTE-2014" részvényünket, míg a hitelnyújtónak csak 2973 Ft-ot kellene visszafizetnünk. A pénzügyi
eredmény tehát
3000 − 2973 = 27F t kockázatmentes nyereség lenne.

Megjegyezném, hogy az arbitrázslehetőségeket igazán kihasználni csak a nagy tőkések (vállalatok) tudják, mert míg az ebből származó profit tényleg kockázatmentes, a
ténylegesen realizálható nyereség igen kicsi. Legtöbb esetben a kis összegű befektetéseknél az arbitrázs üzletekből kinyerhető profitot elviszi a hitelnyújtáshoz/felvételhez tartozó
kezelési költség.
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3. fejezet
Opciós kereskedési stratégiák
3.1.

Különbözeti ügyletek

Akkor beszélünk különbözeti opciós kereskedési stratégiáról, ha portfóliónkban két vagy
több egyforma típusú opció szerepel, azaz két vagy több eladási vagy vételi opcióban
vállalunk pozíciót.

Az erősödő különbözeti ügylet
Ezt a pozíciót úgy tudjuk megvalósítani, ha veszünk egy K1 kötési árfolyamú európai
vételi opciót, melynek értéke C1 , és eladunk egy K2 > K1 kötési árfolyamú, ugyancsak
európai vételi opciót, melynek díja C2 . Tegyük fel, hogy mindkét opció ugyanarra a
részvényre szól és a lejáratuk is azonos. Ezen stratégiából származó kifizetéseket a 3.1-es
ábrán láthatjuk.

Kifizetés
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K1
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3.1. ábra. Az erősödő különbözeti ügylet
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Mivel a vételi opció díja, legyen az európai vagy amerikai, mindig csökken, ha a
kötési árfolyam növekszik, az eladott vételi opció értéke kisebb lesz a megvett vételi opció
értékénél: C1 > C2 . Ez azt jelenti, hogy az erősödő különbözeti stratégia mindig egy
kezdeti befektetést igényel, |C2 − C1 | kezdőtőkére lesz szükségünk egy ilyen különbözeti
ügyletet tartalmazó portfólió létrehozásához.

Nézzük az ügylet lehetséges kimeneteleit és a hozzájuk tartozó nyereséget:
• Ha ST > K2 , azaz a részvény árfolyama az opciók lejáratakor nagyobb, mint az
eladott vételi opció kötési árfolyama, a várható profit:
(K2 − K1 ) − |C2 − C1 |
• Ha K1 < ST < K2 , azaz a részvény árfolyama az opciók lejáratakor a két kötési
árfolyam között van, a nyereség:
(ST − K1 ) − |C2 − C1 |
• Ha pedig ST < K1 , azaz a részvény árfolyama az opciók lejáratakor a megvett
opció kötési árfolyama alatt van, a stratégiából származó kifizetés 0, azaz elvesztjük
a kezdő befektetésünk:
|C2 − C1 | értékű összeget.

Az ábrából és a felsorolt kimenetelekből is látszik, hogy akkor érdemes erősödő
különbözeti ügyletekben pozíciót vállalni, ha arra számítunk, hogy az opciók tárgyát képező részvény, az opciók lejáratakor, a kezdeti árfolyamhoz képest jelentősen
emelkedni fog.
A fejezetben felsorolt kereskedési stratégiák korlátozzák a részvényárfolyam mozgásából származó nyereséget, cserébe viszont az ebből származó kockázatot is. Jelen
esetben a befektetőnek van egy K1 kötési árfolyamú vételi opciója, és úgy dönt hogy az
opció tárgyát képező részvény árfolyam növekedéséből származó esetleges nyereségének
egy részét feladja, azáltal hogy elad egy K2 kötési árfolyamú vételi opciót. Így a kezdeti
befektetése is csökken az eladott vételi opció díjával.

Megjegyzés: Az erősödő különbözeti stratégia úgy is létrehozható, ha veszünk egy
K1 kötési árfolyamú eladási opciót, és eladunk egy K2 > K1 kötési árfolyamú eladási
opciót. Hasonlóan, az opciók ugyanarra a részvényre szólnak, és a lejáratuk azonos.
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A gyengülő különbözeti ügylet
Gyengülő különbözeti stratégiát hasonlóan, két vagy több vételi vagy eladási opcióban
való pozíció vállalásával tudjuk létrehozni. A különbség az, hogy itt, az opciót trágyát
képező részvény árfolyamcsökkenésére számítunk.
Ha gyengülő különbözeti stratégiát alkalmazunk, akkor a portfóliónkban szerepel egy
K1 kötési árfolyamú megvásárolt vételi opció, melynek értéke C1 , és egy eladott K2 <
K1 kötési árfolyamú vételi opció, melynek értéke C2 . A opciók ugyanarra a részvényre
szólnak és azonos lejáratúak. A stratégiából származó kifizetést a 3.2-es ábrán láthatjuk.
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3.2. ábra. A gyengülő különbözeti ügylet

Ezen opciós kereskedési stratégiát alkalmazva, azonnali pénzbeáramlásra számíthatunk, hiszen a kötési árfolyamok közötti összefüggés miatt, az eladott vételi opció díja a
nagyobb: C2 > C1 .

Vizsgáljuk meg a kimeneteleket és a hozzájuk tartozó lehetséges profitunkat:
• Ha ST > K2 , azaz a részvény lejáratkori árfolyama az eladott opció kötési árfolyama fölött van, a nyereségünk:
−(K2 − K1 ) + (C2 − C1 )
• Ha K1 < ST < K2 , azaz a két kötési árfolyam között van a részvény lejáratkori
árfolyama:
−(ST − K1 ) + (C2 − C1 )
• Ha pedig St < K1 , azaz a kisebb kötési árfolyam alatt van, akkor a stratégiából
származó kifizetés 0, ilyenkor csak a drágább opció eladásából származó bevételünk
lesz az eredmény:
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(C2 − C1 )
Az előző különbözeti ügylethez hasonlóan, a gyengülő különbözeti ügylet is korlátozza a befektető potenciális nyereségét és ezzel együtt a potenciális kockázatát is.

A pillangó különbözeti ügylet
Pillangó különbözeti stratégiába akkor érdemes kezdeni, ha az opciók tárgyár képező
részvényről azt feltételezzünk, hogy nagy árfolyam ingadozást nem fog produkálni.
Úgy hozható létre, hogy veszünk egy alacsony, K1 kötési árfolyamú vételi opciót (C1
összegért), valamint egy magasabb, K3 kötési árfolyamú vételi opciót (C3 összegért), és
eladunk két, K1 és K3 kötési árfolyamok közötti kötési árfolyamú (K2 ), ugyancsak vételi
opciót, ezeknek az ára legyen C2,1 és C2,2 . Az egyszerűség kedvéért tegyük fel továbbá,
hogy K2 = 0, 5(K1 + K3 ) . A pillangó különbözeti stratégiából származó kifizetést a
3.3-as ábrán láthatjuk.
Kifizetés
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3.3. ábra. A pillangó különbözeti ügylet

Látható, hogy a stratégia akkor lesz nyereséges, ha a vizsgált részvény árfolyama K2
kötési árfolyamhoz közel marad. A befektetés (C1 + C3 ) − (C2,1 + C2,2 ) összegű befektetést igényel. Általában az opciók ára nem teljesen egyenes arányos a kötési árfolyamok
növekedésével/csökkenésével, így a két megvett opció ára nagyobb, mint az eladott opcióké.

Nézzük a várható eredményeket:
• Ha ST < K1 , a stratégiából származó kifizetés 0, így az eredmény:
(C1 + C3 ) − (C2,1 + C2,2 ) összegű veszteség lesz.
• Ha K1 < ST < K2 , a stratégiából származó kifizetés ST − K1 összeg, így az
eredmény:
(ST − K1 ) − (C1 + C3 ) − (C2,1 + C2,2 ) összeg lesz.
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• Ha K2 < ST < K3 , az ügyletből származó kifizetés K3 − ST , így az eredményünk:
(K3 − ST ) − (C1 + C3 ) − (C2,1 + C2,2 ) összeg lesz.
• Ha ST > K3 , a stratégiából származó kifizetés 0, így az ügyletünk,
(C1 + C3 ) − (C2,1 + C2,2 ) összegű veszteséget hoz.

Ez a stratégia is létrehozható eladási opciókból, a módszer pontosan ugyanaz mint a vételi opcióknál.
A pillangó különbözeti ügylet azért kedvező befektetési stratégia, mert viszonylag kis befektetést igényel, és a legrosszabb kimenetel bekövetkezésekor is csak ezt a kis befektetést
veszítjük el.

Vízszintes és átlós különbözeti ügyletek
Ezeket a stratégiákat nem fejtem ki részletesen, csak egy kis rövid ismertetőt írok hozzájuk.

A vízszintes különbözeti ügyletek abban különböznek az eddig ismertetett különbözeti
ügyletektől, hogy itt, a portfóliónkban szereplő opciók kötési árfolyama azonos, a lejáratuk viszont különböző.
Úgy hozható létre, hogy eladunk egy adott K kötési árfolyamú vételi opciót t1 futamidővel, és veszünk egy ugyan olyan K kötési árfolyamú vételi opciót t2 > t1 futamidővel.

Az átlós különbözeti ügyleteknél pedig a portfóliónkban szerepló opciók kötési árfolyama és lejárata is különböző.

3.2.

Kombinációk

A különbözeti ügyletekkel ellentétben, a kombinációkból létrehozott befektetési stratégiákban különböző opciókban , azaz vételi és eladási opciókban is egyszerre vállalunk
pozíciót.
Terpesz befektetési stratégia
Ezt a stratégiát akkor alkalmazzuk, ha az opciók tárgyát képező részvény árfolyamára
nagy mozgás várható, és az nem számít, hogy milyen irányban.
Úgy tudjuk létrehozni, hogy azonos lejáratú (t), és kötési árfolyamú (K) vételi és eladási
opciókban vállalunk hosszú pozíciót. Az ebből származó kifizetést a 3.4-es ábrán láthatjuk.
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3.4. ábra. A terpesz befektetési stratégia

Könnyen látható, hogy a stratégia veszteséges lesz, ha az opciók lejáratakor az aktuális
részvényárfolyam a kötési árfolyam „közelében" mozog.

Ha például arra számítunk, hogy az „ELTE-2014" részvény árfolyama a jövőben nagy
mozgást fog produkálni, de abban már nem vagyunk biztosak, hogy a mozgás milyen
irányú lesz, ebben az esetben érdemes lenne a terpesz befektetési stratégiát alkalmazni.

Nézzük a lehetséges kimeneteleket, ha a kezdeti befektetésünk, a vételi és eladási
opcióink díjait, S-el és P -vel jelöljük:
• Ha ST < K, lehívnánk az eladási opciónkat, és K − ST összegű pénzhez jutnánk,
amiből le kell vonnunk a két opció árát, így az
(K − ST ) − (S + P ) összeg lenne a végleges pénzügyi eredményünk, ami persze
lehet negatív is.
• Ha ST > K, lehívjuk a vételi opciót, és (ST − K) összeggel jutnánk olcsóbban a
részvényhez, a pénzügyi eredményünk pedig,
(ST − K) − (S + P ) összeg lenne.

Ezt a befektetési stratégiát számos módon lehet tovább kombinálni, ezekből egy párat
felsorolva:
• Bal terpesz: egy vételi és két eladási opcióban való hosszú pozíció vállalásával
lehet létrehozni.
• Jobb terpesz: két vételi és egy eladási opcióban való hosszú pozíció vállalásával
lehet létrehozni.
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• Széles terpesz: azonos lejártatú, de különböző kötési árfolyamú vételi és eladási
opcióban való hosszú pozíció vállalásával lehet létrehozni.
• Felső terpesz: azonos lejáratú és kötési árfolyamú vételi és eladási opció eladásával
hozható létre. (Ez a befektetési stratégia igen kockázatos, mivel csak akkor nyereséges ha a részvényárfolyam a kötési árfolyamok „körül" marad, viszont bármekkora
veszteség realizálható, ha a részvényárfolyam távolodik a kötési árfolyamtól.)
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4. fejezet
Opciók árazása
4.1.

A Binomiális fák elmélete

Az opciók árazásának egyik legelterjedtebb módszere az úgynevezett binomiális fa
szerkesztésen alapszik. A módszer az, hogy vizsgált opció tárgyát képező részvény árfolyamának jövőbeli várható alakulásait jeleníti meg, oly módon, hogy egy fa szerkezetű
gráf csúcsaiba teszi az árfolyam lehetséges értékeit. Ahogy szintenként haladunk a gyökerek felé a gráfban, úgy haladunk előre az időben, periódusonként.

Egyperiódusú binomiális fák

Vizsgáljuk az „ELTE-2014" részvényt, mely az egyszerűség kedvéért osztalékot nem
fizet, jelenlegi árfolyama S = S0 , és egy „ELTE-2014" részvényre szóló opció jelenlegi
ára f . Tegyük fel továbbá, hogy az opció lejáratakor (T -időpontban), a részvény árfolyama S-ről vagy Su szintre növekszik, vagy Sd szintre csökken (u>1 és d<1). Legyen:
Su = uS és Sd = dS.
Ha a részvényárfolyam felfelé mozdul Su -ra, tegyük fel, hogy az opcióból származó
kifizetés fu . Ha pedig Sd -re csökken, az opció értéke legyen fd .
A kockázatsemleges értékelésként ismert módszer azt mondja, hogy egy olyan
portfóliót kell elkészítenünk, melyben ∆ mennyiségű részvényben vállalunk hosszú pozíciót, és egy opcióban rövid pozíciót. A módszer pedig az, hogy ∆ értékét úgy kell
megválasztanunk, hogy a portfóliónk kockázatmentes legyen, azaz ugyanakkora legyen
az értéke mindkét lehetséges részvényárfolyam esetén.
Ha a részvény árfolyama felfelé mozdul el, a portfólió értéke: Su ∆ − fu .
Ha a részvény árfolyama lefelé mozdul el, a portfólió értéke: Sd ∆ − fd .
Ezeket egyenlővé téve:
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Su ∆ − fu = Sd ∆ − fd .
Amiből könnyen kiszámolható, hogy
∆=

fu −fd
Su −Sd

∆ ezen értéke esetén lesz a portfólió kockázatmentes, nyereségünket pedig a kockázatmentes kamatláb biztosítja.
Legyen r a kockázatmentes kamatláb, ekkor a portfóliónk jelenértéke:
(Su ∆ − fu )e−rT
A portfólió létrehozásának költsége: S∆ − f
A kockázatsemleges értékelést követve, ezeknek meg kell egyezniük, azaz
S∆ − f = (Su ∆ − fu )e−rT
∆ helyére behelyettesítve a már kiszámolt értéket:
f = e−rT [pfu + (1 − p)fd ]
ahol, p =

erT −d
u−d

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy az opció árazását mutató képlet miért nem tartalmazza a részvényárfolyam lefelé illetve felfelé mozgásának valószínűségét. A válasz
pedig az, hogy az opciók értékét mindig a tárgyát képező részvény árfolyamának függvényében fejezzük ki. A meghatározott Sd és Su árfolyamok már magukban foglalják
ezeket a valószínűségeket, ezért az opciók árazásakor nem kell figyelembe venni őket.
Kockázatsemleges értékelés

Az opciónk árának meghatározó képlet felírásához nincs szükségünk a várható felfelé illetve lefelé irányuló részvényárfolyam elmozdulások valószínűségére, a képletben
szereplő p és (1 − p) kifejezések, mégis az árfolyamváltozások valószínűségeként értelmezhetők.
Most vizsgáljuk meg a részvény várható hozamát egy T időpontban, abban az esetben, ha
azt mondjuk, hogy a felfelé irányuló elmozdulás valószínűsége p:
E(ST ) = pSu + (1 − p)Sd = pS(u − d) + Sd
Ha p helyére behelyettesítjük a korábban leírt értékünket, azt kapjuk, hogy
E(ST ) = SerT .
Ami azt jelenti, hogy a részvény várható hozama megegyezik a kockázatmentes kamatlábbal elérhető hozammal. Ezt a feltételezést hívjuk a kockázatsemleges értékelés
alapelvévnek.
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Kétperiódusú binomiális fák

Az egyperiódusú fákhoz hasonlóan, itt is a vizsgált részvény árfolyamának lehetséges értékei ábrázoljuk, csak itt két időperiódust vizsgálunk. A célunk pedig az, hogy az
opciónk értékeit meghatározzuk a második periódus végén, azaz a fa gyökereiben
Vizsgáljuk továbbra is az „ELTE-2014" részvényt, melynek kezdeti árfolyama S. Tegyük fel, hogy mindkét időszak végén, a részvényárfolyam vagy u-szorosára nő, vagy
d-szeresére csökken.
Az opciónk értéke a második periódus végén lehet fu,u , azaz kétszer felfelé mozdult, fu,d ,
ami azt jelenti, hogy egyszer lefelé és egyszer felfelé mozdult (a sorrend a végső érték
vizsgálatának szempontjából mindegy), és fd,d , amikor kétszer lefelé mozdult a részvény
árfolyama.
Feltesszük továbbá, hogy az egyes időperiódusok hossza ∆t év, valamint a kockázatmentes kamatláb r.
Az előző fejezet végén levezetett képletet alkalmazva:
fu = e−r∆t [pfu,u + (1 − p)fu,d ]
fd = e−r∆t [pfu,d + (1 − p)fd,d ]
és
f = e−r∆t [pfu + (1 − p)fd ]
Amibe behelyettesítve:
f = e−2r∆t [p2 fu,u + 2p(1 − p)fu,d + (1 − p)2 fd,d ]
A p2 , 2p(1 − p) és (1 − p)2 változók, az egyes csúcspontokban található árfolyamértékekhez tartozó valószínűségek.
Természetesen tovább lehet növelni az időperiódusok számát, a módszer az eddig tárgyaltakhoz teljesen hasonló lesz. Ha a valóságban szeretnénk alkalmazni ezt a módszert,
akkor egy átlagos opció élettartamát körülbelül harminc periódusra kell bontatnunk.Ez
azt jelenti, hogy harminc végső lehetséges részvényárfolyam keletkezne a gyökerekben,
és a hozzájuk tartozó lehetséges útvonalak száma 230 .
Az u és d értékeket az „ELTE-2014" részvényárfolyam varianciájából (σ) határozhatjuk meg. Erre számos módszer létezik. Ha ∆t az időperiódusok hossza, akkor egy
lehetséges meghatározási mód:
u = eσ

√
∆t

és d =
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1
u

= e−σ

√

∆t

Példa az árazási képlet alkalmazására
Tekintsünk az „ELTE-2014" részvényt, melynek jelenlegi árfolyama 2000 Ft.
Az „ELTE-2014" részvényre szóló eladási opció kötési árfolyama 2500 Ft.
Feltesszük, hogy a vizsgált részvény árfolyama mindkét periódus végén vagy felfelé
emelkedik 20 százalékkal, vagy lefelé csökken szintén 20 százalékkal (általában egy periódus hosszát egy évben határozzák meg, így lesz két, egy éves időperiódusunk).
A kockázatmentes kamatláb legyen 5 százalék.
Először számoljuk ki az árazási képletben szereplő p értékét! A fejezetben tárgyalt
képlet alapján (∆t = 1, σ = 0, 2):
u = eσ

√

∆t

= e0,2·

√

1

= 1, 22 és d =

1
u

= 0, 82

Így:
p=

e0,05·1 −0,82
1,22−0,82

= 0, 5782

Majd nézzük meg a lehetséges árfolyamokat és a hozzájuk tartozó eladási opció értékét:
• Ha kétszer emelkedne az részvény árfolyama, akkor 2000 · 1, 222 = 2977F t lenne,
és a hozzá tartozó opció érték: fu,u = 0 (nem lenne értelme lehívni az opciót).
• Ha egyszer csökkenne és egyszer növekedne a részvény árfolyama, akkor 2000 ·
1, 22 · 0, 82 = 2001F t lenne, és az opcióból származó kifizetés: fu,d = 2500 −
2001 = 499F t.
• Ha pedig kétszer csökken a részvényárfolyam, akkor a lejáratkori árfolyama 2000 ·
0, 822 = 1345F t, és az ehhez tartozó eladási opció értéke: fd,d = 2500 − 1345 =
1155F t.
És végül az árazási képletbe behelyettesítve:
f = e−2·0,05·1 (0, 57822 · 0 + 2 · 0, 5782 · 0, 4218 · 499 + 0, 42182 · 1155) = 406, 17F t
Tehát az „ELTE-2014" részvényre szóló eladási opció árát, 406F t-ban kellene meghatározni.

4.2.

A Black - Scholes - differenciálegyenlet

Egy opció ára, legyen az vételi vagy eladási, mely függ az alaptermék, jelen esetben a
részvényárfolyamtól, mindig ki kell hogy elégítse a Black-Scholes-differenciálegyenletet!
A Black-Scholes elemzés szorosan összefügg a már tárgyalt binomiális fákkal bemutatott
opció árazással, mégpedig, hogy kockázatmentes portfóliót tudunk létrehozni egy opciós
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pozíció, illetve az opció tárgyát képező részvény birtoklásával(a részvény, illetve az opció
árának bizonytalansága, mindkét termék esetében a részvényárfolyam bizonytalanságából
ered).
Ahhoz, hogy a portfóliónk hozama a kockázatmentes kamatlábban elérhető hozammal
egyezzen meg, az arbitrázslehetőségeket ki kell zárnunk!
Fontos különbség a Black-Scholes modell, illetve a binomiális modell között, hogy
Black-Scholes modellben létrehozott pozíció csak nagyon rövid ideig marad kockázatmentes, bizonyos időközönként ki kell igazítanunk, egyensúlyoznunk a portfóliónkat.

Az egyenlet levezetéséhez szükséges fogalmak tisztázása

Ahhoz hogy a Black-Scholes differenciálegyenletet levezethessük, szükséges a következő fogalmak tisztázása:

Sztochasztikus folyamat vagy véletlen folyamat: azok az időben végbemenő folyamatok, melyeket részben vagy egészben valószínűségi változók jellemeznek, és a valószínűségi változó értéke az időben bizonytalanul változik.
Időben folytonos sztochasztikus folyamat: a sztochasztikus folyamatot követő valószínűségi változók értéke egy adott időtartományban folytonosan változhatnak. Fontos
követelmény, hogy a valószínűségi változó hasonló típusúak legyenek.
Markov - tulajdonság: azt mondjuk egy sztochasztikus folyamatot követő változóra,
hogy rendelkezik a Markov - tulajdonsággal, ha csak a változó jelen pillanatbeli értéke
releváns a jövőbeli előrejelzése szempontjából, a múltbéli adatok nem számítanak.
Formálisan: Az X1 , X2 , X3 ... nem független valószínűségi változó rendelkeznek a
Markov-tulajdonsággal (Markov-láncot alkotnak), ha teljesül rájuk az alábbi feltétel 1
valószínűséggel, minden n ∈ R-re:
P (Xn+1 = x|xn = xn , · · · X1 = x1 ) = P (Xn+1 = x|Xn = xn ).
A tőzsdei részvényárfolyamok rendelkeznek a Markov - tulajdonsággal, ez furcsa lehet, mivel a tőzsdei befektetők rengeteg időt töltenek a múltbeli statisztikák elemzésével.
Valójában csak nagyon kevés információt lehet kinyerni egy-egy részvényárfolyam jövőbeli alakulásáról, ezen grafikonok vizsgálatával. A valóság azt mutatja, hogy tényleg elég
ismernem a spekulációhoz a pillanatnyi árfolyamot, hiszen ez az árfolyam magában foglalja mindazokat az információkat, amelyek a múltbeli árfolyam alakulások tartalmaznak.

Wiener - folyamat (Brown - mozgás):
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A Wiener-folyamat egy speciális Markov-folyamat, mely sok esetben alkalmas a részvényárfolyamok mozgásának modellezésére. Tekintsünk egy ∆t hosszúságú időintervallumot, és definiáljuk ∆z-ként, z változóban bekövetkezett változásokat ∆t idő alatt.
Azt mondjuk, hogy z Wiener-folyamatot követ, ha ∆z-re teljesül a következő két tulajdonság:
• ∆z és ∆t viszonyát a következő egyenlet határozza meg:
√
∆z =  ∆t,
ahol  standard normális eloszlású valószínűségi változó.
• ∆z értékei bármely két ∆t időintervallumra függetlenek.
A tulajdonságokból
következik, hogy ∆z maga is normális eloszlású, várható értéke 0,
√
szórása ∆t, illetve hogy Markov-tulajdonsággal rendelkezik.
Az eddig tárgyal Wiener-folyamatra azt mondjuk, hogy növekedési rátája nulla, a
varianciája pedig 1,0. Ez azt jelenti, hogy z várható értéke bármely jövőbeli időpontban megegyezik a jelenlegi értékével, és z változásának varianciája egy T időintervallum
múlva is T -vel lesz egyenlő.
x változó általánosított Wiener-folyamata, dz függvényében:
dx = adt + bdz.
Ahol a és b konstansok.
a azt jelenti, hogy egységnyi időszakra x-nek a a várható növekedési rátája. A bdz kifejezés pedig úgy értelmezhető, hogy mekkora zajt vagy változékonyságot ad az x által
követett pályához.
∆t időintervallum alatt x értékének megváltozását a következő egyenlet adja meg,
√
∆x = a∆t + b ∆t,
ahol  standard normális eloszlású valószínűségi változó.
√
Ebből következik, hogy ∆x normális eloszlású, a∆t várható értékkel és b ∆t szórással.

Ito - folyamat:
Az Ito-folyamat egy általánosított Wiener-folyamat, ahol az a és b paraméterek, az x
változó és az idő függvényei:
dx = a(x, t) + b(x, t)dz,
ahol dz egy Wiener-folyamat.
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A részvényárfolyamok által követett folyamatok

Ha az eddig tárgyalt folyamatokat nézzük, azt mondhatnánk, hogy a részvényárfolyamok általánosított Wiener-folyamatot követnek. De ez csak részben igaz, mivel a várható
növekedési rátája egy részvény árfolyamának nem konstans, ugyanis egy befektető által
elvárt százalékos hozam független a részvény árfolyamától. Ezért azt mondhatjuk, hogy
hogy a részvényárfolyam százalékban kifejezett várható növekedési rátája konstans
(egy befektető éppen annyira bizonytalan a százalékost hozamát illetően, amikor a részvényárfolyam 2000F t, mint amikor 500F t.) Ez azt jelenti, hogy az S-el jelölt részvényárfolyam várható növekedési rátája µS, valamely konstans µ paraméterre 1 , egy ∆t időintervallum alatt S várható növekménye µS∆t.
Mivel azt mondtuk, hogy a részvényárfolyamok mozgására alkalmas az általánosított
Wiener-folyamat, melynek varianciája nulla, felírhatjuk, hogy
dS = µSd dt.
Ebből pedig következik, hogy
S = S0 eµt .
Az egyenlet azt mutatja, hogy ha a variancia nulla, a részvényárfolyam folyamatosan nő,
µ ütemben.
Definiáljuk σ 2 -et a részvényárfolyam arányos változásának varianciájaként. Ez azt
jelenti, hogy a σ 2 ∆t a részvényárfolyam ∆t időintervallum alatt bekövetkező százalékos
változásának varianciája. σ 2 S 2 ∆t pedig, az S részvényárfolyamban ∆t idő alatt bekövetkező tényleges változás varianciája.
Amit ebből meg lehet állapítani az az, hogy S egy olyan Ito-folyamattal írható le,
amelynek a pillanatnyi várható növekedési rátája µS, és a pillanatnyi variancia rátája
σ 2 S 2 . Ezt egyenletként felírva:
dS = µSdt + σSdz,
ahol µ és σ konstansok. Ezt geometriai Brown-mozgásnak is nevezik, és ez egy ésszerű
modellje a részvényárfolyamok mozgásának.
Ito - lemma:
Tegyük fel hogy az x változó Ito - folyamatot követ. Növekedési rátája a, varianciája
pedig b2 . Az Ito-lemma kimondja, hogy x-nek és t-nek egy G függvénye a következő
folyamatot követ:
a+
dG = ( δG
δx

δG
δt

+

1 δ2 G 2
b )dt
2 δx2

1

+

δG
b
δx

dz,

A µ paraméter egy befektető által, kis időperiódus alatt realizált várható hozam, évesített százalékként
kifejezve
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ahol dz ugyanaz a Wiener-folyamat, mint az Ito-folyamatban lévő dz. Így G is Itofolyamatot követ.
A lemmából következik, hogy az S-től és t-től függő G függvény a következő folyamatot követi:
µS +
dG = ( δG
δS

δG
δt

+

1 δ2 G 2 2
σ S )dt
2 δS 2

+

δG
σS
δS

dz.

S-re és G-re ugyanaz a dz Wiener-folyamatot követő kockázati tényező hat.

A Black - Scholes - differenciálegyenlet levezetése

Ahhoz hogy a Black-Scholes-differenciálegyenletet le lehessen vezetni, a következő
feltételeknek teljesülniük kell:
• A részvény árfolyama geometriai Brown-mozgásként leírt folyamatot követi,
• Az értékpapírok eladása a hozamok teljes felhasználásával működik,
• Nincsenek banki tranzakciós költségek és adók,
• A tárgyalt részvények osztalékot nem fizetnek,
• Az arbitrázslehetőségeket kizárjuk,
• A kockázatmentes kamatláb ugyanaz minden lejáratra.
Legyen f az S részvényre szóló opció árfolyama, és S és t függvénye. Ekkor a geometriai Brown-mozgásként leírt folyamatból valamint az Ito-lemmából levezetett egyenletből következik, hogy
∆S = µS∆t + σS ∆z
és
δf
µS +
∆f = ( δS

δf
δt

+

1 δ2 f 2 2
σ S )∆t
2 δS 2

+

δf
σS
δS

∆z,

ahol ∆S és ∆f az f és S ∆t időintervallum alatt bekövetkező változása. Mivel f és S
által követett Wiener-folyamat ugyanaz (Ito-lemmából következik), az következik, hogy
egy részvényből és egy opcióból álló√portfólió kiválasztásával a Wiener-folyamat kiejthető (minkét egyenletben a ∆z =  ∆t Wiener-folyamatot követő kockázati tényező
szerepel ).
A megfelelő stratégia pedig az lesz, hogy a portfóliónkban szerepel egy kiírt opció, és
δf
mennyiségű részvény. Ezt képletként felírva, ha az portfóliónk értékét Π-vel jelöljük:
δS
Π = −f +

δf
S.
δS

Legyen ∆Π a portfóliónk értékében bekövetkező változás ∆t idő alatt, ennek az egyenlete:
∆Π = −∆f +
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δf
∆S.
δS

∆f és ∆S helyére behelyettesítve az előbb tárgyal két egyenletet:
∆Π = (− δf
−
δt

1 δ2 f 2 2
σ S )∆t.
2 δS 2

A portfólió kockázatmentes, mivel nem tartalmaz ∆z kockázati tényezőt. A felsorolt
feltételek alapján, és a kockázatsemleges értékelés elve alapján, a portfóliónak ∆t idő
alatt ugyanazt a pillanatnyi hozamot kell realizálnia, mint ha kockázatmentes kamatlábon
értékesítettük volna az összeget, azaz
∆Π = rΠ ∆t.
Ebbe behelyettesítve:
+
( δf
δt

1 δ2 f 2 2
σ S )∆t
2 δS 2

= r(f −

δf
S)∆t
δS

Amiből már felírható a
δf
δt

2

δf
δ f
+ rS δS
+ 12 σ 2 S 2 δS
2 = rf

Black - Scholes - differenciálegyenlet!
Peremfeltételek:
f = max(S − K, 0), amikor t = T
európai vételi opció esetén. És
f = max(K − S, 0), amikor t = T
európai eladási opció esetén.

Következmény

Fischer Black és Myron Scholes sikeresen megoldották a levezetett differenciálegyenletet, és ennek következményeképp 1973-ban publikálták a megalkotott európai vételi és
eladási opciók árazásának pontos képletét:
Az európai vételi opció árát meghatározó képlet:
C = SN (d1 ) − Ke−r(T −t) N (d2 )
Az európai eladási opció árát meghatározó képlet:
P = Ke−r(T −t) N (−d2 ) − SN (−d1 )
Ahol
2

d1 =

S
ln( K
)+(r+ σ2 )(T −t)
√
σ T −t

d2 =

S
)+(r− σ2 )(T −t)
ln( K
√
σ T −t

és
2

N (x) a standard normális eloszlású valószínűségi változó eloszlásfüggvénye.
N (d2 ) kifejezés annak a valószínűsége,hogy az opciót érvényesítik, így az KN (d2 ) kifejezés, a kötési árfolyam szorozva a kötési árfolyam kifizetésének valószínűségével.
Az SN (d1 )er(T −t) kifejezés egy várható érték, melynek értéke egyenlő az aktuális részvényárfolyammal, ha ST > K, ellenben nulla.
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Példa a képlet alkalmazására
A példa legyen a binomiális fák elmélete fejezetben leírt feladat. Azaz, az „ELTE-2014"
részvény aktuális piaci árfolyama 2000 Ft. Egy erre a részvényre szóló, két éves lejáratú
eladási opció kötési árfolyama 2500 Ft, a kockázatmentes kamatláb évi 5 százalék és a
volatilitás 20 százalék.
Ekkor:
2

d1 =

ln( 2000
)+(0,05+ 0,2
)·2
2500
2
√
0,2 2

d2 =

)+(0,05− 0,2
)·2
ln( 2000
2500
2
√
0,2 2

= −0, 2940

és
2

= −0, 5768

Tehát:
P = 2500 · e−0,05·2 · N (0, 5768) − 2000 · N (0, 2940) = 393, 0F t.
Tehát a Black-Scholes árazási képlet szerint, az eladási opció ára 393F t.

Black és Scholes csak az európai opciók árazására dolgoztak ki pontos analitikus
képletet, az amerikai opciók lejáratukig bármikor lehívható tulajdonságuk miatt sokkal
bonyolultabb eljárást igényelnek. Ezen a téren még nem készült az európai opciók árazásához hasonló formula.
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