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STOKASTİK FİNANSAL MODELLEME

Ömer ÖNALAN*

ÖZET
Bu çalışmada, Stokastik Finans'ta kullanılan bazı temel stokastik modeller irdelenmektedir. Özellikle, hisse senedi ve bono fiyat dinamiklerini tanımlayan stokastik modeller
araştırılmaktadır. Buna ilaveten, stokastik hesabın, opsiyonların fiyatlandırılması ve korunma
politikalarının oluşturulmasında oynadığı rol araştırılmaktadır.

ı. GİRİŞ

Modem finans teorisinde,belirsizliğin uygun bir şekilde modellenmesi ve
kontrol altına alınması son derece önemlidir. Bu modelleme sürecinde ise özellikle
Stokastik Süreçler Teorisi ve Stokastik Hesap olarak bilinen, Martingale Teori ,
Stokastik İnteğrasyon, lto formülü ve Stokastik Diferansiyel Denklemler kullanıl
maktadır.

Bugün Finans denilince akla birbirlerinden oldukça farklı iki bilimdalı gelmektedir. Bunlardan birincisi "Kurumsal Finans" denen alandır. Bu alan özellikle
şirketlerin nasıl harcama ve yatırım yapacağı, bunları nasıl finanse edeceği, kullanabilecekleri enstrümanlar, bu enstrümanlarla ilgili piyasalar ve bilançoların nasıl
yorumlanacağı gibi konularla ilgilenir.
Finansın ikinci önemli alanına "Finans Mühendisliği" adı verilmektedir. Finans mühendisliği son derece teknik bir konudur. Bu alan esas itibariyle "finansal
enstrumanlann nasıl fiyatlandırılacağı" ile ilgilenir. 1970'li yıllarda geliştirilmeye
başlanan finansal fiyatlandırma kavramları ve bunların finansal enstrumanlara uygulanması özellikle Olasılık teorisi, Stokastik süreçler, Diferansiyel denklem, Martingale teori ve Stokastik diferansiyel denklemleri kullanılmaktadır.

Finans teorisi tarihsel perspektifte, "Toplam belirsizlik" ve "Belirsizlik koşul
iki yönde gelişme göstermiştir. Toplam belirsizlik varsayımında özellikle Fisher(l 930) ve Modigliani ve Miller (1958; 1963) önemli rol oynamıştır. İkinci durumda, bireylerin belirsizlik altındaki karar probleminin çözümü
için Markowitz (1952) temel çalışmadır. Markowitz, portföyün riskini belirleyen fakları" varsayımları altında
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tör olarak,

farklı

hisse senetleri

arasındaki "kovaryanslar"ın

önemini ortaya koy-

muştur.

n
Stokastik Finans teorisindeki bir sonraki adım ise Sharpe (1964) tarafında
bir
daki
durumun
denge
,
çıkılarak
yola
atılmıştır. Burada Markow itz'in fikirlerin den
Modeli"
piyasada, yatırımcı davranışlarını açıklamak için "Menkul Kıymet Fiyatlama
önemini
n
arbitrajı
için
mak
tanımla
i
dengesin
piyasa
ortaya konmuştur. Ross (1976),
''Areden
ihtiva
olarak
durum
özel
i
modelin
a
fiyatlam
kıymet
görmüş ve Menkul
ştir.
geliştirmi
"ni
Modeli
a
bitraj Fiyatlam
Black- Scholes (1973) ve Merton( l973) Opsiyonların pratiği ve modem teorin rassinde önemli bir rol oynamıştır. Bu çalışmaların her ikısinde de, bir opsiyonu
ktedir.
yonel fiyatının bulunması için bir yaklaşım önerilme
Çalışmanın

gerikala n

kısmı aşağıdaki şekilde

organize

edilmiştir.

2. Kısımda hisse senedi ve bono fiyatlarını tanımlamakta kullanılan stokastik
çözümodelle r gözden geçirilmektedi.r. 3. Kısımda, opsiyon fiyatlama problem inin
tadır.
durulmak
üzerinde
rolü
n
teorisini
le
martinga
özellikle
münde stokastik hesabın,
4 . Kısımda çalışmanın sonucu sunulmuştur.

2. HİSSE SENEDİ VE BONO FİYAT DİNAMİKLERİNİN
STOKASTİK MODELLERİ

Fransız

hisse senedi

matematikci Bachelier( 1900), "Theory de la speculation" adlı tezinde,

fiyatını,

~Sı =

S = (S,) 12'.o

S ı +tıı - S,

bir stokastik süreç olarak tanımlamıştır. Bugünkü teori ile ifade edersek,
Weiner
S = (S 1 ) 1 ~ 0 bir Brownia n hareket'tir. Bu sürecin matematiksel teorisi N.
n
Brownia
~
)
(S
=
S
nın
fiyatları
11 0
(1923) tarafından geliştirilmiştir. Hisse senedi
opsibazı
gören
işlem
a
Fransa'd
r
Bachelie
Hareket Süreci olduğu kabuledilerek,
ile karşılaştırmıştır.
yonların fiyatlarını hesaplamış ve bunları reel piyasa fiyatları
mak için "Geome ttanımla
sürecini
fiyat
senedi
hisse
~
)
(S
=
S
Samuels on (1965)
1 1 0
tır.
kullanmış
süreci
lan
adlandırı
olarak
Hareket"
n
rik Brownia
şeklinde

S, = So e
W

[µt + cr(w, -crt/Z)J,

So> O

(2.1)

Standart Brownia n Hareketdir. Geometrik Brownia n Hareketin
Brownia n harekettir.

= (W 1 ) 1 ~ 0 :

logaritması,

Ito formülü

kullanılarak.

(2.2)
elde edilir (Lipster ve Shiryaev (1977),
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Şimdi

de r

~

O sabit faiz

oranı

ile bir B

dBt

=

(B 1) 1 ~o Bono Sürecini

düşünelim.

= rBt dt

(2.3)

dir. Yani

olur. (2.2) ve (2.3)'ü

aşağıdaki

formda tekrar

yazalım.

Normalleştirilmiş,

zerlikler ve

hisse senedi ve bono fiyat degişimlerinin yapısında bengörülebilir. Şöyleki, her iki denklemde hızlı dalgalanmalabelirtisi olan "dt" yi ihtiva etmektedirler. µ = r olarak, alındığında,

farklılıklar

rının varlığının

(2.4)
"Çarpımsal

B

Doob - Meyer

= (B 1 ) 1 ~ 0 ;

Ayrışımı"

elde edilir. Burada,

Kestirilebilir Artan bir süreçtir.

So crW -cr 2 ı/ 2
-Bo e '
' t ->O , .·

Martingale'dir.

Finans teorisinde çok sık kullanılan S = (Sn)n~o "Geometrik Rassal
(2. 1)'deki modelin kesikli zamandaki karşılığıdır.
Sn=So(l +pl)(l

+pı) ....

Yürüyüş"

(1 +pn)

(2.5)

dir. Burada, p 1 , P2' ..... Pn , p ihtimali ile b değerini q = 1-p ihtimali ile de a
değerini alan, bağımsız düzgün dağılmış Bemoulli rassal değişkenleridir. (2.5) denklemindeki değişimler,
(2.6)
şeklindedir.

Cox, Ross ve Rubinstain (1979), bir geometrik rassal
Rachev ve Ruschendorf (1994).

yürüyüş

modeli

kullanmıştır. Ayrıca

S = (STh~o Markov Sürecinin, değişimini tanımlayan (2.3) Stokastik Diferansiyel denklemi, Markov varsayımı ve dalgalanmalı hisse senedi fiyatlarındaki sıçra
ma benzeri değişimleride açıklamaya dahil ederek modelin makul bir genelleştirme
sini verir. Modelin ekonomik yorumu bu genelleştirme altında da korunur.
(Q, F, (F 1 ) 1 ~0 , P) bir Stokastik Baz olsun. Jacod ve Shiryaev (1987), Liptser
ve Shiryaev ( 1989).
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(1) W = (Wih;:;b :

k boyutlu Standart Wiener Süreci

(2) µ = µ(dt, dx; w), v = v(dt, dx) = dt x F(dx)
üzerindeki bir Poisson Rassal Ölçümü' dür.
(E, E); Blackwell

uzayı

yoğunluğu

ile [O, oo) x E

olmak üzere,

F= F(dx) : (E, E) deki bir pozitif <J - sonlu ölçüm'dür.

= (~i (t, x) )i$d

[O, oo] x R<l

~R<l

<J = (crij (t,x)i$d, j$k

[O, oo) x R<l

~R<l

ô = (ôl (t,x,y) \$d

[O, oo) x Rx E

~

(3)

Borel

~Rd

fonksiyonlarıdır.

s 0 =(S~, ...

(4)

x R<l

,s;) :

bir F 0 - ölçülebilir. R<l değerli rassal değişkendir.

S0 , başlangıç koşulu ile aşağıdaki vektör Stokastik Diferansiyel
Denkleminin çözümü olan d - boyutlu rassal süreci düşünelim.
( 4) deki

dS, =

f3(!,s, }it+ a€,s

_
1

')tw, + 8(!,s, ,x'j.,µ(dt ,dx, w))- v(dt,dx)

(2.7)

Lipschitz koşulu ve sabitlerin lineer büyüme koşulu gibi belirli şartlar altında
1
bu denklemin d - boyutlu diffizyon SÜreci Olan tek bir, S = (S, , . . . S,d )r?O güçlü ÇÖzÜmÜ vardır. Jacod ve Shiryaev (1987; kısım 3). Bu çözüm, rassal yapısı W, Wiener,
Süreci ve µ, Poisson Rassal Ölçümü ile ifade edilen, d tane hisse senedinin fiyat
değişimini tanımlayan makul bir modeldir (2. 7) denklemi hakkında daha fazla bilgi
için bakınız. Gikhman ve Skorokhod (1979), Liptser ve Shiryaev (1977).
(2. 7) denklemi ile tanımlanan s süresinin s 1, .... ,
kilde gösterilebilen "Semimarting ale süreçleri"dir.

sa bileşenleri

iSd,
Ai = (Ait)t~o

aşağıdaki şe

(2.8)

: Sonlu değişim süreci

Mi = (Mit)t>O : Lokal martingale,
Hisse senedi fiyatlarının Geometrik Brownian Hareket olarak tanımlandığı
(2. 1) denklemi S0 başlangıç fiyatı, µ değer artış oranı ve <J oynaklığı ile, S =(S 1 ) 1~ 0
sürecinin olasılıksal yapısının tam olarak belirlenebileceğini gösterir
Fakat bonolar için durum farklıdır. Çünkü bononun t-zamanındaki değeri, vadeye kadar ·k alan zamana bağlıdır. Ball ve Torons (1983), Heath, Jarrow ve Morton
(1990).
r=

(r 1 )o$ı$T

faiz

oranı

ile bir bononun t -

zamanındaki değeri

(2.9)
şeklinde
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B

=

{B 1(T) }osısrs= ailesi için (T'ye göre) "direkt" denklemi şunu gösterir.
t~T

(2 .10)

t~t

(2 .11)

"Ters" denklem (t'ye göre)

şeklindedir.

Genel olarak, B = {B 1 (T)}os;ısT<= bono fiyatının vade yapısını tanımlamak için
her iki yaklaşımda kullanılır. "Direkt" yaklaşımda, fiyatın tekamülü doğrudan tanım
lanır. Örneğin B = {Bı(T) }ıs;T 'nin aşağıdaki stokastik diferansiyel denkleme sahip
olduğu kabul edilir.

(2.12)
BT(T) = 1. Merton (1973), Schaefer ve Schwartz (1987) "indirekt" yaklaşım
da {B 1 (T)} bir r = (rı(w))ıs;T yardımcı rassal sürecine bağlıdır. Genel durumda,
r = (r1 )ıs;T sürecinin "anlık değeri" aşağıdaki Markov tipi stokastik diferansiyel denklemle belirlenir.

(2.13)
W

= (W1) 1g

bir Wiener sürecidir. Bı(T)'nin r 1 = r1(w) den kaynaklanan rasr1) ve B 1(T; r) nin t ve r'ye göre yeteri kadar
durumda Itô formülünü kullanarak;

sallığa bağlı olduğunu (Bı(T) = Bı(T;
diferansiyelleneceği kabul edilsin. Bu

elde edilir. Bı(T; r1) için arbitraj
terimi elde ederiz.

fırsatlarının yokluğu

B 1 (T; r 1)

<-f r, d , )

= E* e '

r

kabul edilerek,

aşağıdaki

gös-

]

Jr1

burada, E* : Orjinal P olasılık ölçümüne lokal olarak denk olan bir "P* Denk
Martingale ölçümü" üzerindeki beklenti operatörüdür.
Vasicek (1977), indirekt

şeklinde

yaklaşımla

ilgili

çalışmasında

bir "Ornstein - Ulenbek süreci" olduğunu kabul

(rt), nin

etmiştir.
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3. OPSİYON FİYATLAMA PROBLEMİ
a
Stokastik hesabın en çarpıcı uygulamalarından bir taneside opsiyon fiyatlam
,
sahibine
opsiyonu
alım
Avrupa
standart
bir
alanında ortaya çıkmaktadır. Şöyleki
hisse
firmanın
bir
n
fiyatında
K
yazılı
kontratta
da
gelecekteki sabit bir T zamanın
probsenetlerinden belirli bir miktar satın alma hakkı verir. Bu durumda temel
l
Binomia
problem
kısımda
Bu
esidir.
belirlenm
fiyatının
adil
n
lemimiz opsiyonu
ır.
alınacakt
e
model ve Black-S choles modeller inden ziyade daha genel bir çerçeved
Genel olarak r faiz oranı, µ yoğunluk( ortalama) ve s oynaklıklarının zaman
düzenlilik şartları istenir.
bağımlı olduklarını kabul edelim. Bu durumda , bazı
ir ve cr(t), t'nin tümü
ölçülebil
olarak
Şöyleki, r(t), N(t) ve cr(t), {F 1} 'ye göre "tedrici"
(1989).
Karatzas
(1997),
Karatzas
için kesinlikle pozitiftir. Cvitanic ve
Avrupa opsiyon kontratı T - vadesinde (ST - K)+ lık bir "Ödeme"ye denktir.
nın
Black-S choles (1973) µ, r ve cr'nın sabit olması durumun da opsiyonun, yatırımcı
u gösterme kolduğun
var
fiyatının
rasyonel
bir
tek
bağımsız
dan
riske karşı tutumun
tedir.
f(S,t)

(3.1)

S<J>(g(S,t) - Ke-rt <J>(h(S,t))

=

Burada
g(S, t)

=

{ln(S/K)+ (r + cr/2)t} / cr-Vt

h(S, t)

=

g(S/t) - dt

f (S 0 , cr) <lir. Cox ve Ross (1976) Opsiyon fiyatlama
ü
için risk-yansızlık yaklaşımını kullanmıştır. Duffıe (1988) Feyman - Kac formülün
Black
rek
genişlete
e
modelin
a
fiyatlam
kıymet
Merton'un sürekli zamanlı menkul
etmiştir.
elde
ü
çözümün
indirekt
bir
inin
denklem
Scholes kısmi diferansiyel
Avrupa opsiyonu T vade zamanında B miktarlık ödeme yapan bir finansal
eri
enstrüm an olarak görülebilir. B, negatif olmayan, yüksek mertebe den momentl
sonlu ve t - ölçülebi lir bir rassal değişkendir. Karatzas (1989).
Bu tek rasyonel

değer

de Korunma (hedge) stratejisini tanımlayalım.
X(t) : Yatırımcının t - zamanda ki serveti
n (t) : Yatırıncının hisse senedine yatırdığı miktar.
Şimdi

c(t) : Tüketim
Düzenlil ik

oranı

süreci

şartları:

(i) n(t), {F 1} 'ye göre ölçülebilir ve [O, 't]
integrallenebilir.

aralığında

hemen - heryerde kare

t

(ii)

Jc(t)dt <

oo

o

Bu durumda, C(t) servet süreci
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dX(t) = n(t) {µ(t)dt + cr(t) dW(t)} - c(t)dt + {X(t) - n(t)} r(t)dt
şartı,

(cr>c>O) dejenere olmama

P'ye denk bir P*(A) = E {Z(. ) lA} ölçümünün
üstel martingale'dir.

z=e

(3.2)

[

1

1t

o

2o

-J<j>(s)dW(s) - -f <!>(s) 2 ds

varlığını

gösterir. Burada, Z

]

(3.3)

8(s) = cr(t)-1 [µ(t) - r (t)]

(3.4)

olasılık uzayı altında

Girsinov teoreminden, (.Q, F1, P*) yeni
t

J

W*(t) = W (t) + <!>(s)ds

Brownian harekettir.

P*, altında, (B(t))- 1, S(t) iskonto
olmayan süpermartingale'dir.

edilmiş

hisse senedi fiyat süreci negatif

X servet süreci, T > t > O için XT >O oluyorsa, S 0 ~ O başlangıç kapitali
için, (n, c) ticaret stratejisine "Kabul Edilebilir Ticaret Stratejisi" denir. Bir "Korunma Stratejisi", vade sonundaki değeri X 1 = B olan bir kabul edilebilir (n, c) çiftidir.
Bir avrupa opsiyonu için t =O zamanındaki "Adil fiyat" korunma stratejisini gerçekleyen S 0 (başlangıç kapitali)'nin en küçük değeridir. V'nin değeri aşağıdaki şekilde
verilir.

(-J

r(u)du)

V

=

E* [Be

(3.5)

0
]

Ayrıca,

(-J
X1 = E* [ B e

0

r(u)du)

I Ft ],

XO=V

(3.6)

servet süreci ve c= O tüketim oranı ile bir korunma stratejisi vardır. Metodun diğer
için Ocone ve Karatas( 1991 )'e bakılabilir. Yukarıda değerleme modelinde piyasanın "Tam" olduğu kabul edilmiştir. Yani herhangi bir kontrat S, semimartingale'ine göre bir stokastik integral olarak gösterilebilir. Arbitraj fırsatlarının
yokluğunda, genel korunma metodu P* denk martingale ölçümünün varlığını gerektirir. Harrison ve Kreps (1979), Harrison ve Pliska (1981 ).
genişlemeleri

Sonuç olarak S, P'ye göre bir semimartingaledir. Eğer piyasa "Tam
S'nin bir stokastik integrali olması gerekmemektedir.

değil"

ise

kontratın

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Stokastik süreçler teorisi, özellikle belirsizliğin etkili olduğu alanlarda geniş
bir uygulama sahası bulmaktadır. Bu bağlamda, menkul kıymet piyasaları stokastik
süreçleri kullanabilmek için uygun bir ortamdır. Bu durumda, piyasanın belirsizliği,
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ile kontrol edilerek, ilgili menkul kıymetin fiyat dinamikleri bu
üzerinde tanımlanan uygun bir stokastik süreçle temsil edilebilir. gerek
bu stokastik modelleme gerekse modelin analizi aşamalarında büyük ölçüde
Stokastik Finans yöntemleri (Martingale teori, stokastik integrasyon, ito formülü ve
stokastik diferansiyel denklemler teorisi) kullanılır.
bir

olasılık uzayı

olasılık uzayı

Opsiyon fiyatlama problemi, stokastik hesabın kullanılabileceği en verimli
alanlardan bir tanesidir. Bir opsiyonda belirsizliğin temel kaynağı, opsiyona konu
alan baz hisse senedinin fiyatıdır. Fiyatı temsil eden stokastik süreç değiştikçe buna
bağlı olarak farklı opsiyon fiyatlama formülleri elde edilebilecektir.
Piyasaların kararlı davranışıda uygulanacak stokastik modelin niteliğini büyük
ölçüde etkilemektedir. Piyasaların firakta! bir yapıya sahip olması durumunda,analizlerde geleneksel (kısa vadeli bağımlı) modellerin kullanımı eksik sonuçlar verebilir. Piyasaların Uzun Vadeli Bağımlılık yapısına sahip olması durumunda opsiyonları fiyatlamak için Black-Scholes modelini kullanmak uygun olmamaktadır. Bu
durumda Standart Olmayan Analiz yöntemleri kullanılarak bu problemin üstesinden
gelinebilir.
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