
Métodos Matemáticos em Finanças - 2018

Guia de Estudos

Não Entregar.

Neste guia listaremos um conjunto de exerćıcios para o estudo para a prova. (Atenção usar a versão das
listas atualizadas e corrigidas.)

1. TODAS AS LISTAS.

2. AQUI ENTRARÃO ALGUNS EXERCÍCIOS SUGERIDOS PELO PROF. FERNANDO AIUBE.

3. Prob. 11 pag. 151 livro texto (Korn & Korn) sobre modelo de Garman-Kohlhagen. Correção (typo)
no livro:

dS

S
= µdt+ σdW

4. Um contrato forward sobre uma ação P1 é um contrato contingenciado que garante ao proprietário deste
a entrega de uma unidade da ação em um instante futuro T em troca de um pagamento contratado.
Se o contrato for firmado em t < T , o chamado preço forward F (t, T ) é definido como o preço que o
titular do contrato pagará no momento da entrega. 1

Suponha que estamos no contexto de um mercado do tipo Black-Scholes.

(a) Determine o pay-off do possuidor do contrato forward.

(b) Mostre que o preço X(t) do contrato é dado por

X(t) = e−r(T−t)EQ[P1(T )− F (t, T )|Ft]

onde EQ denota a esperança com respeito a medida neutra ao risco.

(c) Em muitos casos o preço forward F (t, T ) é escolhido de forma que o valor do contrato seja P (t) = 0.
Assumindo que este seja o caso e que F (t, T ) é Ft-mensurável, determine F (t, T ). Explique porque
esta última hipótese é importante.

(d) Obtenha uma fórmula para o preço justo de uma opção do tipo put europeia com strike K e
exerćıcio τ sobre sobre o contrato forward com entrega em T > τ .

5. (a) Descreva de forma concisa o conceito de estratégia auto-financiada.

(b) Descreva de forma concisa o conceito de ausência de arbitragem.

(c) Descreva de forma concisa o conceito de contrato contingenciado.

(d) Descreva de forma concisa o conceito de portfolio admisśıvel.

(e) Descreva de forma concisa o conceito de preço justo de um contrato contingenciado.

(f) Interprete o teorema de completitude de mercado e o seu corolário sobre ausência de oportunidades
de arbitragem.

(g) Descreva de forma concisa o conceito de contrato contingenciado americano.

(h) Descreva o conceito de hedging para opções americanas.

(i) Descreva o conceito de medida martigal equivalente.

1Note que aqui a o titular é obrigado a comprar a ação pelo preço F (t, T ), ou seja ele não tem a opção de faze-lo ou não.
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(j) Descreva a relacao entre existência de medida martingal equivalente e ausência de arbitragem.

6. Sob as mesmas hipóteses do modelo de Black-Scholes para um mercado composto de um ativo sem
risco (bond) e um ativo com risco (ação) com d = m = 1, σ > 0, b, r constantes (mesma notação usada
em sala).

Considere o contrato do tipo trava de alta (“Bull spread”) om preços base K1 < K2:

B(T ) =

 0 se P1(T ) < K1

(P1(T )−K1)+ se K1 ≤ P1(T ) ≤ K2

K2 −K1 se P1(T ) > K2

(a) Mostre que (B(T ), g ≡ 0) é um contrato contingenciado.

(b) Mostre que o mesmo payoff pode ser obtido tanto com opções de venda como com opções de
compra.

(c) Precifique em um instante t ∈ [0, T ] tal contrato.

(d) Interprete e explique a razão do nome e repita o exerćıcio para a chamada trava de baixa.

7. Conforme definido em aula, seja H(t) = γ(t)Z(t) onde γ(t) = exp(−
∫ t

0
r(s)ds),

Z(t) = exp

(
−1

2

∫ t

0

||θ(s)||2ds−
∫ t

0

θ(s)T dWs

)
,

com θ(t) = σ−1(t)(b(t) − r(t)1). Mostre que 1/H(t) é o processo de riqueza correspondente ao par
(π(t), c(t)) = (σ−1(t)T θ(t), 0) com riqueza inicial x = 1/H(0) = 1.

8. Assuma o resultado que o preço justo de uma opção contingenciada americana B é dado por

p̂ = sup
τ∈Σ0,T

E(H(τ)B(τ))

e que existe um tempo de parada τ∗ t.q. o sup acima é atingido para uma estratégia de hedging
(π∗, 0) correspondente a τ∗ (Teo. 3.39 Korn & Korn). Mostre que tal preço p̂ é o único que não leva a
oportunidades de arbitragem.

9. Considere um mercado do tipo Black-Scholes completo com n ativos com risco. Mostre que se o payoff
de uma opção europeia é uma função convexa então o preço em um instante t antes do vencimento
desta opção também é uma função convexa do preço dos ativos naquele instante.


