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ПЕРЕДМОВА

Цей пiдручник охоплює основнi курси з математичних фiнан-
сiв, що викладаються на механiко-математичному факультетi
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка.

Першу частину присвячено фiнансовому аналiзу, у нiй висвi-
тлено основнi теми курсу CT1 “Фiнансова математика” Британ-
ського iнституту актуарiїв та iнших програм пiдготовки актуарi-
їв та фiнансових аналiтикiв: дисконтування та акумулювання,
ануїтети, оцiнки та порiвняння iнвестицiйних проектiв, змiни
вiдсоткової ставки в часi, теорiю iмунiзацiї, тощо.

У другiй частинi дано основнi поняття теорiї фiнансiв i фi-
нансової звiтностi. За змiстом ця частина вiдповiдає курсу CT2
“Фiнанси та фiнансова звiтнiсть” Британського iнституту акту-
арiїв. З огляду на це, багато прикладiв та понять стосуються
Великої Британiї. Тим не менш, оскiльки теорiю фiнансiв ви-
кладено тут на найвищому, концептуальному, щаблi, то бiль-
шiсть матерiалу стосується й України.

У третiй частинi розглянуто питання, пов’язанi з функцiону-
ванням фiнансових ринкiв, купiвлею та продажем цiнних па-
перiв, обрахуванням справедливих цiн в умовах, коли змiна цiн
основних активiв вiдбувається залежно вiд випадку. Ця частина
частково охоплює курс CT8 “Фiнансова економiка”.

У додатку А наведено необхiднi поняття стохастичного ана-
лiзу: стохастичнi диференцiальнi рiвняння, формули Iто й Гiр-
санова, тощо. У додатку В дано таблицi, що можуть бути вико-
ристаними при розв’язуваннi задач з курсiв.

В цiлому, даний посiбник буде корисним читачам з рiзним
рiвнем пiдготовки, студентам молодших i старших курсiв спецi-
альностей “математика”, “статистика”, “прикладна математи-
ка”, аспiрантам i всiм бажаючим вивчити основи фiнансового
аналiзу, теорiї фiнансiв i фiнансової математики.

Матерiал для посiбника зiбрано та пiдготовлено за пiдтрим-
ки програми Tempus у рамках проекту TEMPUS PROJECT IB-
JEP-25054-2004, за що автори висловлюють щиру вдячнiсть ке-
рiвникам проекту.
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Частина 1
Фiнансовий аналiз

1.1 Часова вартiсть грошей.
Грошовi потоки

1.1.1 Часова вартiсть грошей

Вартiсть грошей змiнюється з часом. Сто гривень, отриманих
зараз, коштують бiльше, нiж сто гривень, отриманих через рiк, i
для будь-якої людини вибiр, отримати одну i ту саму суму зараз
чи через рiк, є очевидним. Це явище зменшення вартостi гро-
шей, яке називається часовою вартiстю грошей, пояснюється
не лише iнфляцiєю. Iншi фактори, що зумовлюють цю змiну у
вартостi, включають: ризик неотримання суми у майбутнiй час
(який називають кредитним ризиком, або ризиком дефолту),
ризик втрати лiквiдностi, який полягає у тому, що активи, у
якi можна вкласти грошi зараз, будуть недоступними через пев-
ний промiжок часу.

Врештi, грошi, якi ми отримаємо лише у майбутньому, не мо-
жуть використовуватися за своїм прямим призначенням i тому
не мають для нас миттєвої цiнностi. Тобто, позичаючи грошi,
ми тимчасово передаємо право їхнього використання iншому, i
за це потрiбно платити, як за оренду. Винагороду, яку боржник
сплачує кредитору за користування позикою, називають вiдсот-
ками, або iнодi вiдсотком, коли йдеться про єдиний платiж.

Про розмiр вiдсоткiв зазвичай домовляються заздалегiдь, це
може бути, наприклад, певна сума, що виплачується разом iз по-
верненням позики, або серiя платежiв, пiсля якої вiдбувається
повернення позиченої суми. Разом iз позикою, основним прикла-
дом у теорiї вiдсотка буде депозит: сума вкладається у банк на
певний термiн, i наприкiнцi цього термiну повертається разом
з вiдсотками. Тому часто ми будемо казати не про позичання, а
про iнвестування.
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Якщо вiдсотки виплачуються наприкiнцi термiну позичання,
то розмiр вiдсоткiв зазвичай виражають через вiдсоткову став-
ку, що дорiвнює частцi суми позики, яку потрiбно виплатити у
виглядi вiдсоткiв; при цьому вказують перiод, за який нарахо-
вуються вiдсотки, частiше за все це рiк. Наприклад, якщо ка-
жуть, що рiчна вiдсоткова ставка i = 0,1, то при позичаннi суми
у 100 грн через рiк потрiбно повернути 100 грн (повернення ка-
пiталу, або основного капiталу) i вiдсоток 100 × 0,1 = 10 грн.
У загальному випадку, якщо позичається сума C, а рiчна вiд-
соткова ставка дорiвнює i, то через рiк потрiбно повернути суму
C(1 + i). Вiдзначимо також, що i частiше подається не в абсо-
лютних одиницях, а у процентах, наприклад, замiсть i = 0,06
пишуть i = 6 %.

Припустимо, що вiдсоткова ставка є рiчною, тобто сторони до-
мовилися про те, якою має бути сума вiдсоткiв при поверненнi
позики через рiк. Якою має бути ця сума при поверненнi грошей
через декiлька рокiв? Загалом, є двi принципово рiзнi схеми на-
рахування вiдсоткiв при позичаннi на декiлька рокiв.

Просте нарахування вiдсотка Така схема є лiнiйною за ча-
сом, тобто сума вiдсоткiв, яка виплачується наприкiнцi термiну,
лiнiйно залежить вiд термiну позичання. Таким чином, якщо
сума C позичається на t рокiв, а рiчна вiдсоткова ставка дорiв-
нює i, то наприкiнцi повернути потрiбно C(1 + ti). Зауважимо,
що t тут не обов’язково має бути цiлим, це може бути чверть або
половина року.

Складне нарахування вiдсотка Уявiмо банк, який пропо-
нує вкласти грошi принаймнi на рiк, рiчна вiдсоткова ставка
дорiвнює i, i можливiсть вiдкрити такий депозит є на початку
кожного року. Iнвестор може вiдкрити депозит на суму C на
один рiк i, знявши через рiк накопичену на рахунку суму C(1+i),
знов вкласти її на рiк. Тодi через два роки загальна сума стано-
витиме

C(1 + i)(1 + i) = C(1 + i)2 = C(1 + 2i + i2),

i це строго бiльше, нiж сума C(1+2i), яку вiн мав би при просто-
му нарахуваннi вiдсоткiв. Очевидна вигода змусила б кожного
вкладника дiяти так само, закриваючи щороку депозит i вiд-
криваючи новий, що у свою чергу привело би до великих опера-
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цiйних витрат банку. Тому звичайним у комерцiйнiй практицi
є складне нарахування вiдсотка.

Таким чином, найбiльш суттєвою рисою складного нарахува-
ння вiдсоткiв є те, що вiдсотки нараховуються i на вiдсотки, а
не тiльки на основний капiтал. Тобто сума, яку вкладник одер-
жить наприкiнцi термiну, дорiвнює сумi, яку б вiн отримав, за-
криваючи i вiдкриваючи депозити кожного року, як це описано
у попередньому абзацi. Продовжуючи викладенi вище мiркува-
ння, маємо, що за умови вкладення суми C на депозит з вiд-
сотковою ставкою i накопичена через t рокiв сума становитиме
C(1 + i)t. З цiєї суми C є поверненням капiталу, а C[(1 + i)t − 1] –
вiдсотками. Як i вище, число t не обов’язково має бути цiлим.
Наприклад, сума, накопичена за d днiв внеском розмiром C, до-
рiвнює1

C(1 + i)d/365. (1.1.1)

Окрiм описаних схем простого i складного нарахування вiд-
соткiв iснують iншi схеми. Прикладом є так звана змiшана схе-
ма: якщо термiн iнвестування t у роках не є цiлим числом, то
для цiлої частини цього термiну застосовується складне нараху-
вання вiдсотка, а для залишку – просте нарахування вiдсотка,
тобто якщо t = n+ s, де n – цiле, а s ∈ [0, 1), то сума, накопичена
за t рокiв iнвестицiєю розмiром C, дорiвнює C(1 + i)n(1 + si). Тим
не менш, така схема, як i схема простого нарахування вiдсоткiв,
є не дуже поширеною – у переважнiй бiльшостi випадкiв засто-
совується складне нарахування вiдсотка. Тому у подальшому,
якщо не сказано iнше, будемо вважати, що вiдсотки нараховую-
ться за складною схемою, а одиницею вимiру часу є рiк.

Розглянемо випадок, коли вiдсотки виплачуються не напри-
кiнцi, а на початку термiну, тобто авансом. Ставка d, за якою
обчислюється сума вiдсотка, називається у такому разi не вiд-
сотковою, а дисконтною ставкою. Якщо сума C вкладається на
рiк з умовою виплати вiдсотка авансом, то вiдсоток, який негай-
но сплачується, дорiвнює Cd. Таким чином, можна вважати, що

1Тут неявно припускається, що рiк не є високосним, тобто складається з
365 днiв. Насправдi, загальною практикою є застосовувати формулу (1.1.1)
для будь якого року – як звичайного, так i високосного.
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сума внеску становить C(1− d), а через рiк повертається C, при-
чому з цiєї суми Cd є вiдсотком. Отже, можна визначити вiдсот-
кову ставку i, яка вiдповiдає данiй дисконтнiй ставцi, з рiвностi
iC(1 − d) = Cd, тобто

i =
1

1 − d
− 1.

Вправа 1.1.1. Доведiть, що дисконтна ставка завжди менша за
вiдсоткову ставку, яка їй вiдповiдає. Спробуйте пояснити цей
факт за допомогою загальних мiркувань, тобто без обчислень.

Грошовi потоки. Сучасна вартiсть

Як було сказано на початку цього пункту, грошi мають рiзну
вартiсть у рiзнi моменти часу. Тому природно виникає питан-
ня – як порiвняти суми грошей, що надходять у рiзнi моменти
часу? Якщо цi моменти часу вже вiдбулися, вiдповiсти на це пи-
тання просто. Нехай рiчна вiдсоткова ставка дорiвнює i. Суму
C, що надiйшла t рокiв тому, можна вкласти в банк, отримав-
ши наприкiнцi накопичення розмiром C(1 + i)t. У такому сенсi
C(1 + i)t є сучасною вартiстю цiєї грошової суми, i для того, щоб
порiвняти рiзнi суми грошей, що надiйшли у рiзнi моменти часу
в минулому, потрiбно просто порiвняти їхнi сучаснi вартостi –
їхнi накопичення. Так само, сума, що коштує K зараз, через t
рокiв коштуватиме K(1 + i)t. Значить, щоб визначити, скiльки
зараз коштує сума, яка через t рокiв коштуватиме C, потрiбно
розв’язати рiвняння K(1 + i)t = C. Його розв’язок

K =
C

(1 + i)t
= Cνt

називається сучасною вартiстю (або дисконтованою сучасною
вартiстю) суми розмiром C у момент t. Множник ν = 1/(1 + i),
що дорiвнює сучаснiй вартостi одиничної суми грошей, яка на-
дiйде через рiк, називається дисконтним множником. Процес
визначення сучасної вартостi майбутнiх грошових сум назива-
ють дисконтуванням.

Бiльш загально, можна визначити вартiсть на момент t1 гро-
шової суми C у момент t2 як C(1+ i)t1−t2 . При t1 > t2 це буде нако-
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пиченням на момент t2 цiєї суми, а при t1 < t2 – дисконтованим
значенням цiєї суми.

Досi розглядалися лише окремi грошовi суми. Звичайно, цьо-
го недостатньо, оскiльки бiльшiсть реальних iнвестицiй вклю-
чають декiлька грошових витрат i декiлька надходжень у рiзнi
моменти часу. У такому випадку кажуть про грошовий потiк,
або потiк платежiв. Складовi грошового потоку – окремi гро-
шовi суми – можуть бути як додатними (надходження), так i
вiд’ємними (витрати).

Оскiльки грошi у рiзнi моменти часу мають рiзну вартiсть, то
для пiдрахування вартостi грошового потоку не можна просто
додавати розмiри грошових сум, з яких вiн складається, а потрi-
бно звести усi грошовi суми до одного i того самого моменту ча-
су. Зокрема, якщо йдеться про поточний момент часу, потрiбно
пiдрахувати сучаснi вартостi цих сум. Отже, вартiсть грошового
потоку на поточний момент – сучасна вартiсть – дорiвнює сумi
сучасних вартостей грошових сум, з яких вiн складається. Та-
ким чином, якщо грошовий потiк складається iз сум C1,C2, . . . ,Cn

у моменти t1, t2, . . . , tn, вiдповiдно, то його сучасна вартiсть ста-
новить

C1ν
t1 + C2ν

t2 + · · · + Cnν
tn =

n∑

k=1

Ckν
tk .

Пiд накопиченням грошового потоку на момент t розумiють
сумарне накопичення тих його складових, що передують момен-
ту t, тобто воно дорiвнює

∑

k:tk≤t

Ci(1 + i)t−tk .

Дисконтування дає можливiсть порiвнювати i додавати грошi,
що надходять у рiзнi моменту часу, у той час як безпосереднє
додавання цих сум не має жодного сенсу.

Загальна теорiя вiдсотка

В попередньому пунктi ми розглянули спрощену ситуацiю,
коли вiдсотковi ставки у рiзнi роки є однаковими. У дiйсностi
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вiдсоткова ставка змiнюється з часом, оскiльки вона є “цiною”
грошей у тому сенсi, що її величина визначається в основному
поточним попитом на грошi та їхньою пропозицiєю. Все ж при
початковому фiнансовому аналiзi припускають, що вiдсотковi
ставки є сталими: це суттєво спрощує розрахунки, але дозво-
ляє побачити найбiльш суттєве, щоб зробити належнi висновки
i прийняти рiшення. Саме тому в бiльшiй частинi матерiалу, що
стосується фiнансового аналiзу, ми будемо припускати сталiсть
вiдсоткових ставок. Тим не менш, потрiбно висвiтлити принайм-
нi найважливiшi концепцiї фiнансового аналiзу за змiнних вiд-
соткових ставок.

Припустимо, що час вимiрюється роками (зрозумiло, що дане
припущення не є дуже суттєвим – просто слово “рiк” коротше,
за, скажiмо, “мiсяць” або “одиниця часу”). Припустимо, що iнве-
стування 1 грн у момент t (на початку t + 1-го року) дає через
рiк суму 1 + i(t). Величина i(t) називається рiчною ефективною
вiдсотковою ставкою за перiод вiд моменту t до моменту t + 1.
Слово “ефективна” пiдкреслює складне нарахування вiдсотка.
Його зазвичай опускають, тобто завжди, коли написано просто
“вiдсоткова ставка”, йдеться про ефективну вiдсоткову ставку i
складне нарахування вiдсотка. Його використовують лише для
того, що вiдрiзнити ефективну вiдсоткову ставку вiд незмiнної
або номiнальної вiдсоткових ставок, якi будуть описанi далi.

Як i в попередньому пунктi, легко бачити, що за умови вкла-
дання суми C в початковий момент часу, через n рокiв одержимо
накопичення

C[1 + i(0)][1 + i(1)] . . . [1 + i(n − 1)].

Розглянемо тепер iнвестицiю на перiод h, що не обов’язково є
цiлим числом рокiв. Рiчна номiнальна вiдсоткова ставка ih(t)
за перiод вiд t до t+h визначається так: якщо в момент t робиться
iнвестицiя розмiром C на перiод h, то розмiр вiдсотка становить
Chih(t), а накопичення – C[1 + hih(t)].

Коли вiдсотковi ставки не залежать вiд часу, номiнальна вiд-
соткова ставка позначається ih. У цьому випадку, якщо h = 1/p,
де p – цiле число, то номiнальна вiдсоткова ставка має спецiаль-
ну назву: номiнальна вiдсоткова ставка, що конвертується p
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разiв на рiк (або сплачується p разiв на рiк), i позначається

i(p) = i1/p.

Таким чином, пiсля кожної 1/p року iнвестована сума збiльшу-
ватиметься в (1 + i(p)/p) разiв. Отже, за умови iнвестування на
початку року суми C через рiк матимемо (1 + i(p)/p)p. З iншого
боку, накопичення через рiк дорiвнюватиме C(1 + i), де i – рi-
чна ефективна вiдсоткова ставка. Звiдси одержуємо наступне
спiввiдношення мiж номiнальною та ефективною вiдсотковими
ставками:

1 + i =
(
1 +

i(p)

p

)p

.

Аналогiчним чином можна визначити i номiнальну дискон-
тну ставку d(p), яка вiдповiдає сплатi вiдсоткiв авансом. Цiлком
зрозумiло, що

1 +
i(p)

p
=
(
1 − d(p)

p

)−1

,

звiдки можна вивести подальшi спiввiдношення мiж дискон-
тними i вiдсотковими ставками.

Вправа 1.1.2. Доведiть, що вiдсотковi i дисконтнi ставки задо-
вольняють наступнi спiввiдношення:

d < d(n) < d(m) < i(m) < i(n) < i

при n < m. Спробуйте пояснити сенс цих спiввiдношень за допо-
могою загальних мiркувань.

Накопичення та дисконтування

Основним суттєвим припущенням фiнансового аналiзу є те,
що вiдсотковi ставки не залежать вiд сум, якi iнвестуються або
позичаються. Таким чином, вiдношення накопичених сум до-
рiвнює вiдношенню iнвестованих. Тому природно ввести нако-
пичувальнi множники A(t1, t2), що дорiвнюють накопиченню в
момент t2 одиничної iнвестицiї в момент t1: для того, щоб пiд-
рахувати накопичення суми довiльного розмiру, потрiбно цей
розмiр помножити на вiдповiдний накопичувальний множник.
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Очевидною, але дуже важливою властивiстю накопичуваль-
них множникiв є так званий принцип узгодженостi: для t1 <
< t2 < t3 має мiсце рiвнiсть

A(t1, t3) = A(t1, t2)A(t2, t3).

Сенс цiєї рiвностi зрозумiлий: вкладання грошей на один перi-
од з подальшим вкладанням накопиченої суми на iншiй перi-
од приносить наприкiнцi те саме накопичення, що i вкладання
усiх грошей на обидва перiоди одразу. Ця рiвнiсть не завжди є
точною через наявнiсть податкiв, операцiйних та iнших витрат,
але частiше за все принцип узгодженостi виконується. Причи-
ною цього є те, що, як вже було зазначено на початку цього
пункту, значення вiдсоткових ставок обумовлюються попитом i
пропозицiєю. Невиконання принципу узгодженостi привело би
до дисбалансу попиту i пропозицiї на iнвестицiї з рiзними тер-
мiнами, i за рахунок цього вiдсотковi ставки швидко стали би
узгодженими.

За означенням, A(t, t + h) = 1 + hih(t), або

ih(t) =
A(t, t + h) − 1

h
.

При h → 0 ми одержимо iнтенсивнiсть вiдсотка

δ(t) = lim
h→0

ih(t) = lim
h→0

A(t, t + h) − 1

h
,

яку природно iнтерпретувати як номiнальну рiчну вiдсоткову
ставку, що конвертується щомитi: якщо суму C iнвестовано у
момент t, то накопичення через дуже малий промiжок часу dt
становитиме приблизно C(1 + δ(t)dt). Тодi, використовуючи на-
ближену формулу

1 + δ(t)dt ≈ eδ(t)dt ,

можна виразити накопичувальнi множники через iнтенсивнiсть
вiдсотка:

A(t1, t2) = exp

{w t2

t1
δ(t) dt

}
. (1.1.2)

У частковому випадку, коли iнтенсивнiсть вiдсотка (а тому i
вiдсотковi ставки) не залежить вiд часу, маємо A(t1, t2) = eδ(t2−t1).
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Вправа 1.1.3. Вважаючи iнтенсивнiсть вiдсотка неперервною,
доведiть строго формулу (1.1.2). Вказiвка: використайте прин-
цип узгодженостi та елементарну теорiю диференцiальних рiв-
нянь.

Аналогiчно можна визначити дисконтувальний множник
ν(t1, t2), який дорiвнює вартостi на момент t1 одиничної суми в
момент t2. Зрозумiло, що

ν(t1, t2) = (A(t1, t2))
−1 = exp

{
−

w t2

t1
δ(t) dt

}
.

Дисконтувальнi множники ν(0, t) грають важливу роль, оскiль-
ки вони застосовуються при пiдрахуваннi сучасної вартостi, то-
му для них вживають скорочене позначення: ν(t) = ν(0, t). Для
сталої в часi iнтенсивностi вiдсотка ν(t) = νt = exp{−δt}.

Нехай грошовий потiк складається с грошових сум C1,C2 . . . у
моменти t1, t2, . . . вiдповiдно. Ми можемо записати формулу для
сучасної вартостi та накопичення цього потоку, використовую-
чи дисконтувальнi та накопичувальнi множники. Так, сучасна
вартiсть такого потоку дорiвнює

C1ν(t1) + C2ν(t2) + · · · =
∑

k

Ckν(tk),

а накопичення на момент t дорiвнює
∑

k:tk≤t

CkA(tk, t).

Якщо iнтенсивнiсть вiдсотка стала, то цi формули збiгаються
з наведеними у одному з попереднiх пунктiв, оскiльки у цьому
випадку, очевидно, 1 + i = eδ.

У багатьох випадках природно вважати, що грошовий потiк є
неперервним, тобто грошi надходять щомитi. Наприклад, якщо
термiн, впродовж якого здiйснюються виплати, становить де-
кiлька рокiв, а виплати надходять щотижня або навiть щодня,
можна вважати такий грошовий потiк неперервним. Або при
оцiнюваннi майбутнiх грошових потокiв вiдома їхня приблизна
величина, але невiдомо, у якi моменти часу надiйде яка сума,
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тодi цi потоки з метою оцiнювання можна вважати неперервни-
ми (така ситуацiя є типовою для торговельної компанiї).

За означенням, неперервний грошовий потiк з iнтенсивнiстю
ρ(t), t ≥ 0 має наступну властивiсть: якщо позначити валову
(тобто без урахування часової вартостi) суму грошей, що надi-
йшли з моменту t1 до моменту t2, через S(t1, t2), то

S(t1, t2) =
w t2

t1
ρ(t)dt.

Таким чином, протягом малого промiжку часу вiд t до t+dt над-
ходить сума ρ(t)dt. Отже, сучасна вартiсть неперервного грошо-
вого потоку дорiвнює w ∞

0
ρ(t)ν(t)dt.

(Неперервний грошовий потiк не обов’язково є нескiнченним –
тодi ρ(t) = 0 зовнi деякого iнтервалу.)

Пiдсумовуючи, якщо грошовий потiк складається з окремих
платежiв Ci в моменти tk i з неперервної частини iнтенсивнiстю
ρ(t), то його сучасна вартiсть дорiвнює

∑

k

Ckν(tk) +
w ∞

0
ρ(t)ν(t)dt.

Приклад 1.1.4. Однiєю з гнучких моделей iнтенсивностi вiдсот-
кової ставки для оцiнювання майбутнiх грошових потокiв є так
звана формула Студлi:

δ(t) = p +
s

1 + rest
,

де p, r, s – певнi параметри, якi можна оцiнити за попереднi-
ми значеннями вiдсоткової ставки. Безпосереднiм пiдрахунком
можна переконатися, що вiдповiдна дисконтувальна функцiя
дорiвнює

ν(t) =
1

1 + r
νt

1 +
r

1 + r
νt

2, (1.1.3)

де ν1 = e−(p+s), ν2 = e−p. Таким чином, при застосуваннi формули
Студлi сучасна вартiсть грошового потоку є середньозваженим
значенням сучасних вартостей цього потоку при сталих iнтен-
сивностях вiдсотка p та p + s.
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Вправа 1.1.5. 1. Дослiдiть поведiнку функцiї δ(t), заданої фор-
мулою Студлi, при рiзних значеннях параметрiв p, r, s. 2. Дове-
дiть формулу (1.1.3).

Рiвняння вартостей

Для iнвестора, що отримує прибутки в обмiн на початковi
внески, нерiдко цiкавим є питання, яке є протилежним до тих,
що розглядалися в цьому роздiлi, а саме: яку плату вiн одержує
за те, що втрачає можливiсть використовувати грошi протягом
певного перiоду до повернення iнвестицiй. У випадку iнвестува-
ння ця плата називається прибутком, на вiдмiну вiд ситуацiї з
позичанням, коли вона називається вiдсотками. Рiчний рiвень
прибутку при цьому звичайно називається рiчною нормою при-
бутку за iнвестицiєю. Нехай витрати (пасиви) iнвестора у мо-
менти t1, t2, . . . становлять L1,L2, . . . , а надходження (активи) у
тi самi2 моменти – A1,A2, . . . . Тодi чистий платiж у момент tk
дорiвнює Ck = Ak − Lk, i рiчна норма прибутку iнвестора i визна-
чається з рiвняння (СВ – сучасна вартiсть)

СВ(i) = C1ν
t1 + C2ν

t2 + · · · = 0, (1.1.4)

або
A1ν

t1 + A2ν
t2 + · · · = L1ν

t1 + L2ν
t2 + · · · ,

де ν = 1/(1 + i). Це рiвняння, або еквiвалентне йому рiвняння
(1.1.4), називається рiвнянням вартостей.

Так само, якщо боржнику потрiбно дiзнатися, яку рiчну ефек-
тивну вiдсоткову ставку вiн сплачує за позикою, вiн може зро-
бити це за допомогою рiвняння (1.1.4).

Рiвняння (1.1.4) iнодi можна розв’язати точно: наприклад, ко-
ли це рiвняння є лiнiйним, квадратним або iншим простим ал-
гебраїчним рiвнянням. У тому випадку, коли воно має декiлька
розв’язкiв, то за рiчну ефективну норму прибутку (або за рiчну
вiдсоткову ставку у разi позичання) береться найменший дода-
тний розв’язок цього рiвняння, якщо таких розв’язкiв не iснує,

2Звичайно надходження i витрати вiдбуваються в рiзнi моменти. Тим не
менш, якщо у певний момент tk грошi лише надходять, ми можемо покласти
Lk = 0, якщо ж грошi тiльки витрачаються – Ak = 0.
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тобто iнвестор має збитки, то у якостi рiчного рiвня збиткiв бе-
реться найбiльший вiд’ємний розв’язок.

Однак, у бiльшостi випадкiв рiвняння (1.1.4) є алгебраїчним
дуже високого степеня, i його неможливо розв’язати точно. Тут
у нагодi стають наближенi методи, найпопулярнiшим та найпо-
ширенiшим з яких є метод лiнiйної iнтерполяцiї. Вiн полягає у
наступному. Спочатку вибираються два достатньо близькi зна-
чення i1 та i2 такi, що сучаснi вартостi СВ(i1) та СВ(i2) мають
рiзнi знаки. Потiм функцiя СВ(i) вважається приблизно лiнiй-
ною на промiжку [i1, i2]. Таким чином, наближеним розв’язком
рiвняння (1.1.4) буде

i ≈ i1 +
СВ(i1)(i1 − i2)

СВ(i2) − СВ(i1)
.

Значення i1 та i2 зазвичай вибирають так, щоб вони вiдрiзня-
лися на пiввiдсотка, або максимум на вiдсоток. Зрозумiло, що
повний перебiр i пiдстановка усiх можливих значень вiдсотка є
непростою справою, тому потрiбен метод для отримання першо-
го наближення для вiдсоткової ставки. Одним можливим пiдхо-
дом є розвинення Тейлора: вирази νk = (1 + i)k можна записати
за формулою Тейлора–Маклорена у виглядi

1

(1 + i)k
= 1 − ki +

k(k + 1)

2
i2 + · · ·

i використати у рiвняннi (1.1.4) лише два члени цього розвине-
ння, одержуючи лiнiйне рiвняння, або три члени, одержуючи
квадратне рiвняння. Приклад застосування формули Тейлора
для наближеного розв’язування рiвняння вигляду (1.1.4) наве-
дено у пунктi 1.2.2.

На останок наведемо достатню умову для того, щоб рiвняння
(1.1.4) мало єдиний додатний розв’язок. Її доведення буде про-
стою вправою для читача. Позначимо S(k) = C1 + · · · + Ck.

Твердження 1.1.6. Припустимо, що iснує натуральне n та-
ке, що S(k) < 0 при k < n, S(n) ≤ 0, та S(k) > 0 при k > n.
Тодi iснує єдина додатна вiдсоткова ставка, що задовольняє
рiвняння вартостей (1.1.4).
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1.1.2 Ануїтети

Нерiдко грошовi потоки складаються з виплат, що вiдбува-
ються через однаковi моменти часу i їхнi розмiри заздалегiдь
визначено за простим правилом. Такi грошовi потоки (або уго-
ди, за якими виплачуються цi платежi) називають ануїтета-
ми. Навiть коли грошовий потiк не є таким, часто його можна
розбити на простi складовi. Саме тому потрiбно розглядати ануї-
тети окремо. Ми будемо припускати, що рiчна вiдсоткова ставка
на весь час є сталою i дорiвнює i, а вiдповiдна їй iнтенсивнiсть
вiдсотка дорiвнює δ.

Сталi ануїтети

Найпростiший тип ануїтету – це сталий ануїтет, за яким
однаковi виплати виплачуються щорiчно. Якщо цi виплати вiд-
буваються наприкiнцi кожного року – вiн називається ануїтетом
постнумерандо, або ануїтетом iз заборгованiстю. Якщо випла-
ти вiдбуваються на початку кожного року – ануїтет називається
авансовим або пренумерандо. Оскiльки сталий ануїтет прену-
мерандо є найпоширенiшим, його ще називають просто ануїте-
том, або звичайним чи простим ануїтетом.

За стандартний сталий ануїтет зручно взяти такий, в якого
щорiчна виплата дорiвнює 1, тому що його сучасна вартiсть i на-
копичення виконують роль множникiв при пiдрахунку сучасної
вартостi довiльного сталого ануїтету. Сучасну вартiсть стало-
го ануїтету iз заборгованiстю на n рокiв i одиничною щорiчною
виплатою позначають an| i дорiвнює

an| = ν + ν2 + · · · + νn =
1 − νn

i
,

а сучасна вартiсть такого ж авансового ануїтету дорiвнює

än| = 1 + ν + ν2 + · · · + νn−1 = (1 + i)an| =
1 − νn

d
,

де d – рiчна дисконтна ставка, що вiдповiдає i. Накопичення
цих ануїтетiв на момент n позначаються sn| та s̈n| i дорiвнюють
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вiдповiдно

sn| = (1 + i)nan| = (1 + i)n−1 + (1 + i)n−2 + · · · + 1 =
(1 + i)n − 1

i

та

s̈n| = (1 + i)nän| = (1 + i)n + (1 + i)n−1 + · · · + (1 + i) =
(1 + i)n − 1

d
.

Якщо виплата ануїтету починається не зараз, а через t рокiв,
ануїтет називають вiдстроченим на t рокiв. Сучасна вартiсть
вiдстроченого звичайного ануїтету дорiвнює

t|an| = νt+1 + νt+2 + · · · + νt+n = νtan|.

Очевидно, що

an+m| = an| + n|am| = an| + ν
nam|.

Останню тотожнiсть називають ануїтетним рiвнянням i засто-
совують, коли є таблиця значень ануїтету для рiзних термiнiв,
та потрiбно знайти значення для термiну, якого немає в таблицi.

Якщо виплати за ануїтетом не припиняються, ануїтет нази-
вають довiчним або безстроковим i його сучасну вартiсть по-
значають

a∞| =
1

i

для ануїтету iз заборгованiстю та

ä∞| =
1

d

для авансового ануїтету. Ануїтетне рiвняння для довiчних ану-
їтетiв має вигляд

a∞| = an| + ν
na∞|,

звiдки також можна одержати формулу для вартостi ануїтету.

Вправа 1.1.7. Доведiть, що

1

sn|
+ i =

1

an|
.

Пояснiть цей факт за допомогою загальних мiркувань.
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Змiннi ануїтети

Зростаючим ануїтетом на n рокiв називають ануїтет, за яким
наприкiнцi k-го року виплачується сума k, k = 1, . . . , n. Сучасна
вартiсть цього ануїтету дорiвнює

(I a)n| = ν + 2ν2 + · · · + nνn =
än| − nνn

i
,

у чому можна переконатися, домножуючи сучасну вартiсть ану-
їтету на (1 + i). Цю рiвнiсть ще можна записати у виглядi

än| = i(I a)n| + nνn,

що має просту iнтерпретацiю як рiвнiсть сучасних вартостей
надходжень i витрат iнвестора, який позичає на початку ко-
жного року одиничну суму, щоб повернути її у момент n, щороку
виплачуючи i вiдсоткiв на кожну позику. Таким чином, напри-
кiнцi k-го року iнвестор виплатить ki вiдсотка, i наприкiнцi n-го
року поверне суму позики n. Накопичення зростаючого ануїтету
на момент n дорiвнює

(I s)n| = (1 + i)n(I a)n|.

Вiдповiдно, спадним ануїтетом на n рокiв називається ануї-
тет, за яким наприкiнцi k-го року виплачується сума

n − k + 1, k = 1, . . . , n.

Легко побачити, що сучасна вартiсть такого ануїтету дорiвнює

(Da)n| =
n − an|

i
.

Узагальнюючи, можна розглянути ануїтет iз заборгованiстю
на n рокiв, виплати за яким утворюють арифметичну прогресiю.
Якщо перша виплата за таким ануїтетом дорiвнює a, а рiзниця
прогресiї – b, то сучасна вартiсть такого ануїтету дорiвнює

(a − b)an| + b(I a)n|.
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Ануїтети, що сплачуються декiлька разiв на рiк

Всi розглянутi ануїтети є щорiчними. Розглянемо тепер ану-
їтети, що виплачуються p разiв на рiк. Почнемо зi сталих ану-
їтетiв. Зауважимо, що у даному випадку за стандартний ануї-
тет беруть такий, за яким виплачується сумарна рiчна випла-
та дорiвнює одиницi, тобто кожної 1

p
року виплачується сума 1

p
.

Сучасна вартiсть такого ануїтету на n рокiв iз заборгованiстю
дорiвнює

a
(p)

n| =
1

p

(
ν1/p + ν2/p + · · · + νn

)
=

1 − νn

i(p)
=

i

i(p)
an|.

Рiвнiсть ian| = i(p)a
(p)

n| можна легко пояснити: лiва частина дорiв-

нює сучаснiй вартостi вiдсоткiв, якi виплачуються наприкiнцi
кожного з n наступних рокiв за одиничною позикою, а права ча-
стина – сучаснiй вартостi вiдсоткiв, якi виплачуються за такою
самою позикою, але що 1

p
року.

Далi, сучасна вартiсть авансового ануїтету, за яким на поча-
тку кожної 1

p
року виплачується 1

p
, дорiвнює

ä
(p)

n| =
1

p

(
1 + ν1/p + ν2/p + · · · + νn−1/p

)
=

1 − νn

d(p)
=

i

d(p)
an|.

Накопичення на момент n ануїтетiв iз заборгованiстю та аван-
сом, що виплачуються p разiв на рiк, дорiвнюють, вiдповiдно,

s
(p)

n| = (1 + i)na
(p)

n| та s̈
(p)

n| = (1 + i)nän|.

Зауважимо, що для ануїтетiв, якi сплачуються p разiв на рiк,
їхнiй термiн n не обов’язково має бути цiлим числом, цiлою по-
винна бути тiльки кiлькiсть платежiв. Отже, число np має бути
цiлим. При цьому залишаються правильними тi формули для
сучасної вартостi i накопичення, у яких не фiгурують вартостi
щорiчних ануїтетiв, наприклад,

a
(p)

n| = (1 − νn)/i(p).
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Неперервнi ануїтети

Неперервнi ануїтети можна розумiти як граничний випадок
ануїтетiв, що виплачуються p разiв на рiк, при p → ∞. Для та-
ких ануїтетiв немає роздiлення на “авансовi” та “iз заборгованi-
стю” – виплати вiдбуваються щомитi i немає рiзницi, на початку
чи наприкiнцi моменту робиться виплата.

Сталим неперервним ануїтетом на n рокiв називається гро-
шовий потiк сталою iнтенсивнiстю протягом n рокiв. У якостi
стандартного ануїтету беруть такий, для якого iнтенсивнiсть
одинична (або, що рiвносильне, сумарна рiчна виплата одини-
чна). Сучасна вартiсть такого ануїтету дорiвнює

an| =
w n

0
νtdt =

1 − νn

δ
=

i

δ
an|,

а накопичення – sn| = (1 + i)nan|.
Iснують два стандартнi типи зростаючих ануїтетiв на n рокiв:

той, в якого iнтенсивнiсть виплати протягом k-го перiоду є ста-
лою i дорiвнює k i той, iнтенсивнiсть виплат за яким у момент t
дорiвнює t. Для першого ануїтету iнтенсивнiсть є ступiнчастою
функцiєю i його сучасна вартiсть дорiвнює

(I a)n| =

n∑

k=1

k
w k

k−1
νtdt =

än| − nνn

δ
=

i

δ
(I a)n|.

Для другого iнтенсивнiсть виплат є лiнiйною функцiєю i його
сучасна вартiсть дорiвнює

(I a)n| =
w n

0
tνtdt =

an| − nνn

δ
.

Накопичення неперервних зростаючих ануїтетiв позначають,
вiдповiдно, (I s)n| та (I s)n|.

Зауважимо, що для неперервних ануїтетiв їхнiй термiн може
бути будь-яким додатним числом, або нескiнченним. В остан-
ньому випадку ануїтети також називаються довiчними, i їхнi
сучаснi вартостi дорiвнюють

(a)∞| =
1

δ
, (I a)∞| =

1

dδ
, (I a)∞| =

1

δ2
.
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Вправа 1.1.8. Доведiть формули для сучасних вартостей зроста-
ючих неперервних ануїтетiв.

1.2 Виплата боргу

1.2.1 Графiк виплати боргу

Для боржника, який взяв позику, завжди є цiкавим, скiльки з
тих грошей, що вiн сплачує при поверненнi боргу, йде власне на
повернення боргу (тобто наскiльки зменшується залишок боргу),
а скiльки є платою за користування кредитом, тобто вiдсотками.
Якщо борг розмiром L повертають єдиним платежем розмiром
C, вiдповiсти на це запитання просто: сума L йде на повернен-
ня боргу, вона називається капiтальною складовою платежу, а
сума C − L є вiдсотком, або вiдсотковою складовою платежу.

Коли боржник повертає борг декiлькома платежами, вiн мо-
же розбити послiдовно виплати на вiдсотковi i капiтальнi скла-
довi, зменшуючи наступний залишок боргу на розмiр капiталь-
ної складової платежу. Якщо черговий платiж не покриває роз-
мiру вiдсоткiв, нарахованих за перiод на попереднiй залишок
боргу, тодi наступний залишок боргу, навпаки, збiльшиться. Та-
ке розбиття виплат за позикою на капiтальнi та вiдсоткову скла-
довi зазвичай називають графiком виплати боргу. Складення
графiку виплат боргу є дуже важливим при визначеннi суми,
що потрiбно повернути при завчасному поверненнi позики, а та-
кож при оподаткуваннi, оскiльки капiтальнi складовi виплат,
зрозумiло, не мають оподатковуватися.

Припустимо, що в момент часу t = 0 особа позичає суму L в
кредитної установи, натомiсть сплачуючи x1, x2, . . . в моменти
1, 2, . . . . Нехай вiдсоткова ставка вiд моменту t = k до момен-
ту t = k + 1 дорiвнює i(k). Тодi має мiсце рiвняння вартостей:
сучасна вартiсть сум, що повертаються, має дорiвнювати сумi
позики,

L = x1[1 + i(0)]−1 + x2[1 + i(0)]−1[1 + i(1)]−1 + · · ·+
+xk[1 + i(0)]−1 · · · [1 + i(k − 1)]−1 + · · · .
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Сума F0 = L є залишком боргу в початковий момент часу. В
момент t = 1 нарахований вiдсоток становить i(0)F0, це i є вiд-
сотковою складовою першого платежу: g1 = i(0)F(0). Капiтальна
складова дорiвнює f1 = x1 − i(0)F0, а залишок боргу пiсля першої
виплати дорiвнює

F1 = F0 − f1 = L[1 + i(0)] − x1 =

= x2[1 + i(1)]−1 + x3[1 + i(1)]−1[1 + i(2)]−1 + · · · .

Продовжуючи далi, ми можемо позначити Ft – залишок боргу
пiсля виплати у момент t, тодi вiдсоткова складова t +1-го пла-
тежу дорiвнює gt+1 = Fti(t), а капiтальна складова – ft+1 = xt+1 −
i(t + 1)Ft. Залишок боргу в момент t + 1 дорiвнює Ft+1 = Ft − ft+1.
Послiдовно пiдраховуючи залишки боргу, неважко переконати-
ся, що

Ft = L[1 + i(0)] · · · [1 + i(t − 1)] − x1[1 + i(1)] · · · [1 + i(t − 1)]−
− · · · − xt = xt+1[1 + i(t)]−1 + xt+2[1 + i(t)]−1[1 + i(t + 1)]−1 + · · · ,

тобто залишок боргу в момент t, з одного боку, дорiвнює накопи-
ченню суми позики на момент t мiнус накопичення платежiв,
зроблених до цього моменту, а з iншого боку, – вартостi на мо-
мент t платежiв, якi боржник має зробити пiсля моменту t.

Графiк виплати боргу для сталого ануїтету

Розглянемо просту ситуацiю, коли вiдсоткова ставка i є ста-
лою на весь перiод позики, а сама позика повертається n однако-
вими щорiчними платежами iз заборгованiстю. Для спрощення
вважатимемо, що розмiр щорiчних виплат дорiвнює 1, тобто су-
ма позики дорiвнює an|.

Пiсля t-го платежу залишок боргу дорiвнює Ft = an−t|, суча-
снiй вартостi платежiв, що залишаються. Тому капiтальна скла-
дова t-го платежу дорiвнює

ft = Ft−1 − Ft = an−t+1| − an−t| = νn−t+1.

Графiк виплати боргу зручно подати у виглядi таблицi (див.
табл. 1.1).
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�
року

Залишок боргу
на початку року

Вiдсотко-
ва

складова

Капiталь-
на

складова

Залишок боргу
наприкiнцi року

1 an| 1 − νn νn an−1|
2 an−1| 1 − νn−1 νn−1 an−2|
...

...
...

...
...

t an−t+1| 1 − νn−t+1 νn−t+1 an−t|
...

...
...

...
...

n a1| = ν 1 − ν ν 0

Табл. 1.1: Графiк виплати боргу для сталого ануїтету.

Вправа 1.2.1. Складiть графiк виплат для n-рiчної позики, яка
повертається сталим ануїтетом iз заборгованiстю що 1

p
року.

1.2.2 Споживчий кредит

Останнiм часом уряди багатьох країн приймають закони, якi
змушують кредитнi установи давати iнформацiю про справжню
цiну, яку споживачi сплачують за користування позиками. При-
кладами таких законiв є британський Закон про споживчий кре-
дит 1974 р. та американський Закон про захист кредитiв 1968 р.
Ми детальнiше розглянемо британське законодавство з цього
приводу.

Закон про споживчий кредит i пiдзаконнi акти мiстять бага-
то положень, що стосуються визначення вартостi кредиту для
споживача. Вони, по-перше, встановлюють, якi саме виплати
споживача мають входити до загальної плати за кредит. На-
приклад, бiльшiсть установ, якi надають позики на придбання
автомобiлiв, вимагають вiд боржника застрахувати придбаний
автомобiль на певну суму. Звичайно вартiсть страхування не до-
дається до загальної плати за кредит. По-друге, цими законами
встановлюється, що у всiх рекламних пропозицiях i договорах
про кредитування має бути вказано справжню рiчну плату за
користування кредитом, вiдому як рiчна фактична вартiсть
кредиту (англiйською annual percentage rate of charge), РФВ. До
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того ж, цi закони встановлюють, що ця рiчна фактична вартiсть
має пiдраховуватися як додатний розв’язок рiвняння (1.1.4). У
читача може виникнути запитання: як має дiяти кредитна уста-
нова, якщо таких розв’язкiв декiлька? Насправдi, це є дуже рiд-
кою ситуацiєю, оскiльки зазвичай боржник одержує всю суму
позики ранiше, нiж вiн починає її повертати, у такому випадку
єдинiсть розв’язку гарантується твердженням 1.1.6. У тих рiд-
ких випадках, коли рiвняння вартостей має декiлька додатних
коренiв, за РФВ береться найменший з них.

Рiчна фактична вартiсть має бути вказаною з точнiстю до де-
сятих часток вiдсотка (iз закругленням у менший бiк), тому рiв-
няння вартостей потрiбно розв’язувати з високою точнiстю. Щоб
полегшити пiдрахунок рiчної фактичної вартостi, опублiковано
таблицi для переведення так званої незмiнної вiдсоткової став-
ки (її означення див. нижче) у РФВ.

Незмiнна вiдсоткова ставка i рiчна фактична вартiсть
кредиту

Найпоширенiша схема повернення боргу в споживчому кре-
дитуваннi така: борг повертається однаковими внесками iз за-
боргованiстю через однаковi промiжки часу. Для такої схеми
загальною практикою пiдрахування розмiру платежу є викори-
стання незмiнної вiдсоткової ставки. Сенс цiєї вiдсоткової ставки
полягає у наступному. Припустимо, що борг розмiром L поверта-
ється n однаковими внесками протягом k рокiв, причому розмiр
внескiв пiдраховують, виходячи з незмiнної вiдсоткової ставки
F на рiк. Тодi загальна плата за кредит, тобто сума вiдсоткiв
за цим кредитом, пiдраховується так:

D = LFk.

Отже, сума платежiв споживача дорiвнюватиме

L + D = L(1 + Fk),

а розмiр одного платежу – (L+D)/n. Iншими словами, рiчна не-
змiнна вiдсоткова ставка для позик, що повертаються сталим
ануїтетом iз заборгованiстю, дорiвнює сумi вiдсоткових виплат
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боржника на одиницю позики за один рiк. (Не треба плутати
“вiдсотковi виплати” у цiй фразi з розглянутими у попередньому
пунктi вiдсотковими складовими платежiв. Зараз йдеться про-
сто про загальну суму, сплачену понад суми позики, роздiлену
на суму позики i на кiлькiсть рокiв.)

Звернемося тепер до питання про рiчну фактичну вартiсть
позики. Нехай знов позика розмiром L повертається n однакови-
ми внесками m разiв на рiк iз заборгованiстю (тобто термiн пози-
ки – n/m рокiв), i рiчна незмiнна вiдсоткова ставка дорiвнює F .
Тодi, як вже було сказано, загальна плата за кредит дорiвнює
D = LFn/m, а розмiр одного внеску

L + D

n
= L

(
1

n
+

F

m

)
.

Рiчна фактична вартiсть кредиту є рiчною ефективною став-
кою, яку сплачує боржник, i визначається з рiвняння вартостей

L = mL

(
1

n
+

F

m

)
a

(m)

n/m|
.

(Нагадаємо, що за стандартним сталим ануїтетом сплачується
одинична сума за рiк; тому для визначення сучасної вартостi
сталого ануїтету потрiбно помножити сучасну вартiсть стандарт-
ного ануїтету на сумарну рiчну виплату.) Це рiвняння можна
переписати, виключивши з нього L:

1 = m

(
1

n
+

F

m

)
a

(m)

n/m|
.

Використовуючи формулу для a
(m)

k| , прийдемо до рiвняння

m[(1 + i)1/m − 1] =
(m

n
+ F

)
[1 − (1 + i)−n/m].

Записуючи розвинення виразiв (1 + i)1/m та (1 + i)−n/m у ряд Тей-
лора i нехтуючи членами з il та Fil−1 при l ≥ 3 (F та i мають
однаковий порядок), отримаємо наступну наближену рiвнiсть

− n

m
F +

n + 1

2m
i +

n(n + m)

2m2
Fi − (n + 1)(n + 3m + 1)

6m2
i2 = 0. (1.2.1)
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Якщо знехтувати членами з i2 та Fi, одержимо лiнiйне рiвняння,
розв’язуючи яке, матимемо перше наближення для РФВ:

i ≈ 2F
n

n + 1
.

Пiдставляючи це значення замiсть одного зi спiвмножникiв у
виразi i2 у формулi 1.2.1, знов одержимо лiнiйне рiвняння, яке
легко розв’язати, отримавши друге наближення для РФВ:

i ≈ 2F
n+1
n

+ n−3m+2
3m

F
.

При m = 1, тобто коли платежi вiдбуваються щороку, ця форму-
ла спрощується до

i ≈ 2F
n+1
n

+ n−1
3

F
.

Хоч цi формули дають достатньо близьке до РФВ значення,
тим не менш, на практицi потрiбно завжди перевiряти, чи пiд-
ходить це значення (воно пiдходить, якщо при закругленнi цiєї
ставки до десятих часток вiдсотка у бiльший бiк лiва частина
рiвняння вартостей бiльша за праву, а при закругленнi у мен-
ший бiк – навпаки) i, якщо воно не пiдходить, використовувати
бiльш точнi методи для наближеного розв’язування рiвняння
вартостей. У будь-якому разi, маємо дуже хороше перше набли-
ження, яке нерiдко навiть спiвпадає з РФВ.

1.2.3 Завчасне повернення боргу

Нерiдкою є ситуацiя, коли боржник не хоче чекати закiнче-
ння термiну кредитування i хоче повернути завчасно наявний
залишок боргу. При цьому, зрозумiло, сума S, яку вiн має повер-
нути, буде меншою за суму O платежiв, якi залишилося спла-
тити, оскiльки вiн не має сплачувати вiдсотки на наявний за-
лишок боргу. Рiзниця O − S мiж цими величинами називається
вiдсотковою компенсацiєю за раннє повернення позики, вона є
тiєю частиною загальної плати за кредит, яка приходиться на
платежi пiсля завчасного повернення позики.
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Нехай суму L позичають на n одиниць часу i повертають ста-
лим ануїтетом iз заборгованiстю. Для простоти вважатимемо,
що платежi роблять щорiчно. Якщо загальна плата за кредит
дорiвнює D, то маємо рiвняння вартостей

L =
L + D

n
an|,

звiдки одержуємо L(n − an|) = Dan| та (подiливши вихiдне рiв-
няння на це)

L + D

n
=

D

n − an|
. (1.2.2)

Останнє рiвняння є важливим, оскiльки воно пов’язує розмiр
одного внеску iз загальною платою за кредит та термiном кре-
диту.

Припустимо тепер, що боржник бажає завчасно повернути
борг одразу пiсля чергового платежу за кредитом, коли залиша-
ються t платежiв. Потрiбно визначити суму, яку вiн має спла-
тити, або, що рiвносильне, суму вiдсоткової компенсацiї. Якщо
вiдсотки нараховують за складною схемою, залишок боргу у мо-
мент t становить (L+D)at|/n. Сума I вiдсоткової компенсацiї до-
рiвнює, як вже було сказано, частинi загальної плати за кредит,
що мiститься в останнiх t платежах, тобто фактично дорiвнює
загальнiй платi за залишок боргу пiсля n− t виплат. Тодi з рiв-
няння (1.2.2) маємо

L + D

n
=

I

t − at|
,

звiдки

I =
t − at|

n − an|
D.

Iншим шляхом цю рiвнiсть можна обґрунтувати, користуючись
графiком виплати боргу для сталого ануїтету (табл. 1.1).

Вiдсоткову компенсацiю дуже часто виражають не в абсолют-
них, а у вiдносних термiнах, як частину загальної плати за кре-
дит, тобто у термiнах k = I/D. Тодi у випадку, коли вiдсотки
нараховують за складною схемою, ця пропорцiйна частина ста-
новить

k =
t − at|

n − an|
.
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На практицi зазвичай використовують iншу схему, вiдому як
правило 78 (правило сiмдесяти восьми): вона дає близькi зна-
чення до схеми складних вiдсоткiв, але є простiшою у викори-
станнi. Ця схема полягає у наступному. Загальну плату за кре-
дит дiлять на 1 + 2 + · · · + n = n(n + 1)/2 частин i вважають,
що у перший рiк виплачується n частин плати, у другий рiк –
n − 1 частина, . . . , у n-й рiк – одна частина. Оскiльки загальна
плата за кредит становить D, то розмiр однiєї частини дорiвнює
2D/[n(n + 1)]. Таким чином, вiдсоткова складова k-го платежу
вважається рiвною

2D(n − k + 1)

n(n + 1)
.

Зауважимо, що при застосуваннi такої схеми капiтальнi скла-
довi платежiв боржника утворюють арифметичну прогресiю, а
не геометричну, як при застосуваннi схеми складного нарахува-
ння вiдсоткiв; до того ж, для такої схеми немає прозорого зв’язку
мiж вiдсотковою складовою платежу та залишком боргу пiсля
попереднього платежу. Якщо борг повертається щомiсячними
платежами протягом року, то кiлькiсть частин загальної плати
за кредит дорiвнює 12 · 13/2 = 78, звiдси й походить ця назва.

Повернiмося до визначення вiдсоткової компенсацiї. Нехай
боржник бажає повернути борг пiсля щойно зробленого плате-
жу, i залишаються t платежiв. Тодi вiдсоткова компенсацiя за
правилом 78 дорiвнює сумi “вiдсоткових складових” виплат, що
залишаються, тобто

I ′ =
2D

n(n + 1)
[t + (t − 1) + · · · + 1] =

t(t + 1)

n(n + 1)
D,

або, у вiдносних термiнах, k′D, де

k′ =
t(t + 1)

n(n + 1)
.

Можна переконатися, що k′ < k, тобто вiдсоткова компенса-
цiя, пiдрахована за схемою складного нарахування вiдсоткiв бу-
де завжди бiльшою, нiж за правилом 78. Тому рiчна ефектив-
на вiдсоткова ставка, яку сплачуватиме боржник, буде бiльшою
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при застосуваннi правила 78. Отже, ця схема є бiльш вигiдною
для кредитора. Тим не менш, її не можна назвати несправедли-
вою: завчасне повернення позики завжди вiдбувається за iнiцiа-
тивою боржника – воно може бути викликане, скажiмо, загаль-
ним падiнням вiдсоткових ставок i бажанням боржника взяти
бiльш вигiдну позику. З iншого боку, рiзниця k− k′ не є занадто
великою.

Нерiдко завчасне повернення боргу вiдбувається мiж двома
платежами. З цiєї причини, а також для того, щоб урахувати
витрати кредитора, пов’язанi iз завчасним поверненням, часто
використовують модифiковане правило 78: при пiдрахунку вiд-
соткової компенсацiї дату повернення позики вiдстрочують на
певний термiн α, тобто пропорцiйну частку вiдсоткової компен-
сацiї вiд загальної плати за кредит пiдраховують як

k′′ =
(t − α)(t − α+ 1)

n(n + 1)
,

при t < α k′′ = 0 (тобто вiдсоткової компенсацiї немає). Ти-
повими значеннями α є 1, 2, 3. Наприклад, у Великiй Британiї
застосовується значення α = 1 для кредитiв бiльш нiж на п’ять
рокiв i α = 2 для кредитiв на п’ять рокiв i менше.

Вправа 1.2.2. Доведiть, що k′ < k.

1.3 Порiвняння iнвестицiйних проектiв

У цiй частинi ми обговоримо застосування теорiї вiдсотка до
оцiнювання iнвестицiйних проектiв. Будь-який проект приро-
дно описується очiкуваними вiд нього грошовими потоками. Iно-
дi грошовi потоки є вiдомими, наприклад, коли йдеться про
iнвестування у цiннi папери з фiксованим вiдсотком. Проте у
бiльшостi випадкiв iснує невизначенiсть щодо грошових пото-
кiв, та потрiбен великий досвiд i ретельний аналiз для їхнього
оцiнювання. Часто оцiнювання роблять при рiзних наборах при-
пущень: наприклад, можна взяти нейтральний, песимiстичний
та оптимiстичний сценарiї i за допомогою ймовiрнiсних мето-
дiв проаналiзувати майбутнi грошовi потоки. Зрозумiло, що то-
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чнiсть таких прогнозiв може бути низькою, тому цiлком можли-
вi помилковi рiшення.

Є дуже багато методiв для оцiнювання проектiв. У цьому роз-
дiлi ми зупинимося на найпростiших з цих методiв, якi пов’язанi
з аналiзом вiдсоткових ставок. Бiльше iнформацiї можна знайти
у роздiлi 2.5.3.

Бiльшiсть грошових потокiв, якi породжуються iнвестицiйни-
ми проектами, мають схожу структуру: спочатку йдуть вiд’ємнi
платежi (iнвестицiї), за ними слiдують додатнi (прибутки). Мо-
жливi й iншi схеми, наприклад, спочатку може бути позичання
(додатнi платежi), пiсля якого йдуть iнвестицiї та повернення
позики (вiд’ємнi платежi).

1.3.1 Грошовi iндикатори

Нехай чистий (тобто зменшений на розмiр податкiв та iнших
виплат) грошовий потiк складається з окремих платежiв Ck у мо-
менти tk та неперервного грошового потоку iнтенсивнiстю ρ(t).
Найпростiшою характеристикою грошового потоку є його суча-
сна вартiсть ∑

k

Ckν
tk +

w ∞

0
ρ(t)νtdt, (1.3.1)

яку ще часто називають чистою сучасною вартiстю, щоб пiд-
креслити те, що платежi у потоцi є зменшеними на розмiр по-
даткiв та iнших виплат iнвестора. Вибiр вiдсоткової ставки для
використання у формулi (1.3.1) не завжди є очевидним. Тут ми
обмежимося ситуацiєю, коли iнвестор, хоча б приблизно, знає
вiдсоткову ставку, пiд яку вiн позичатиме та вкладатиме грошi
у майбутньому, i будемо вважати, що ця вiдсоткова ставка вико-
ристовується у (1.3.1). Детальнiше обговорення буде здiйснено в
роздiлi 2.5.3. Використання чистої сучасної вартостi для порiв-
няння iнвестицiйних проектiв є дуже прозорим: той проект, що
має бiльшу чисту сучасну вартiсть, є привабливiшим.

Суттєвим недолiком чистої сучасної вартостi як показника
привабливостi iнвестицiйного проекта є те, що вона не вiдобра-
жає прибуток на одиницю iнвестицiй: збiльшивши грошовий по-
тiк удвiчi, ми збiльшимо вдвiчi i його чисту сучасну вартiсть,
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але зрозумiло, що вiд цього вiн не стане вдвiчi привабливiшим.
З цiєї точки зору бiльш прийнятним показником є рентабель-
нiсть, або прибутковiсть. Цей показник визначається для тих
iнвестицiйних проектiв, що передбачають вiд’ємний платiж C1 =
= −C в момент t1 = 0 (початкову iнвестицiю) i додатнi платежi
потому (прибутки бiзнесу), як

P =
1

C

(∑

k>1

Ckν
tk +

w ∞

0
ρ(t)νtdt

)
.

Як i у випадку чистої сучасної вартостi, привабливiсть проекту
зростає зi зростанням рентабельностi.

Iншим простим показником, пов’язаним з грошовою структу-
рою платежiв, є термiн окупностi проекту. Нехай для грошо-
вого потоку iснує момент t0 такий, що

S(t) :=
∑

tk≤t

Ck +
w t

0
ρ(s)ds < 0

для t < t0 i S(t) ≥ 0 при t ≥ t0. Тодi термiн t0 називається термi-
ном окупностi проекта. Якщо такого моменту t0 не iснує, то пе-
рiод окупностi вважають рiвним нескiнченностi. Певне покра-
щення цього показника можна одержати, якщо розглядати не
просте пiдсумовання платежiв, а сучасну вартiсть. А саме, по-
значивши

V (t) =
∑

tk<t

Ckν
tk +

w t

0
ρ(s)νsds,

визначимо дисконтований термiн окупностi як найменший мо-
мент t0 такий, що V (t) < 0 для t < t0, V (t) ≥ 0, t ≥ t0. Iншими
словами, дисконтований термiн окупностi – це момент, коли на-
копичення грошового потоку стає додатним. Зрозумiло, що чим
меншим є перiод окупностi, тим кращим є проект з точки зору
iнвестора.

Iншим важливим показником грошового потоку, породжено-
го iнвестицiйним проектом, є ефективна норма прибутку, яку
при застосуваннi до оцiнювання iнвестицiйних проектiв назива-
ють ще внутрiшньою нормою прибутку вiд проекта.
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1.3.2 Прибуток фонду

Нехай фонди певної фiнансової установи у момент t мають
значення F(t). Рiчну ефективну норму прибутку i фонду вiд мо-
менту t1 до моменту t2 можна визначити з рiвняння

F(t1)(1+i)t2−t1 +
∑

t1<t≤t2

Ct(1+i)t−t1 +
w t2

t1
ρ(t)(1+i)t−t1dt = F(t2), (1.3.2)

де Ct позначає суму, одержану в момент t, ρ(t) – iнтенсивнiсть у
момент t неперервного грошового потоку.

Наближенi значення для внутрiшньої норми прибутку мож-
на одержати за допомогою, скажiмо, методу лiнiйної iнтерпо-
ляцiї або iнших наближених методiв. Ми розглянемо метод, за-
пропонований Г. Ф. Хардi. Нехай розглядається рiчний перiод,
тобто t2 = t1 + 1, а N є загальною сумою нових грошей, iншими
словами, сумою, на яку збiльшиться вартiсть фонду без ураху-
вання вiдсоткiв та приростiв капiталу, тобто

N =
∑

t1<t≤t2

Ct +
w t2

t1
ρ(t)dt.

Зрозумiло, що можна записати

F(t2) = F(t1) + N + I , (1.3.3)

де I – вiдсотки, заробленi фондом протягом часу вiд моменту
t1 до моменту t2. З цих вiдсоткiв на грошi фонду на початку
перiоду зароблено iF(t1), а на новi грошi зароблено приблизно
iN/2 (такою величина вiдсоткiв буде у випадку, якщо половина
нових грошей надходить на початку року, а iнша половина –
наприкiнцi). Тодi маємо

N + I ≈ N + iF(t1) +
iN

2
= F(t1)i + (F(t2) − F(t1) − I )

(
1 +

i

2

)

i, пiдставивши це у (1.3.3), пiсля простих перетворень одержуємо
наближену формулу Хардi:

i ≈ 2I

F(t1) + F(t2) − I
.
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Часто потрiбно визначити прибуток фонду протягом декiль-
кох рокiв. Нехай весь перiод часу вiд t0 до tn розбито на мен-
шi частини (не обов’язково довжиною в один рiк) моментами
t1, . . . , tn, i для кожного k вiдомо рiчний ефективний прибуток ik
на iнтервалi [tk−1, tk]. Тодi зв’язана внутрiшня норма прибутку
iнвестора i визначається з рiвняння

(1 + i)tn−t0 = (1 + i1)
t1−t0 · · · (1 + in)

tn−tn−1 .

1.3.3 Цiннi папери з фiксованим вiдсотком

Цiннi папери з фiксованим вiдсотком (ЦПФВ) випускаються
компанiями та урядами для залучення позичкових коштiв. Та-
кими цiнними паперами зазвичай торгують на бiржi, вони до-
зволяють взяти грошi в борг опосередковано та на конкурентних
засадах (часто випуск цiнних паперiв з фiксованим вiдсотком
вiдбувається через тендер). Ми коротко розглянемо основнi ти-
пи цiнних паперiв з фiксованим вiдсотком, бiльш детально по-
зичковий капiтал розглядатиметься у роздiлi 2.2.4.

За строком погашення цiннi папери з фiксованим вiдсотком
подiляють на короткостроковi (до 1 року), середньостроковi (вiд
1 до 5 рокiв), довгостроковi (бiльше 5 рокiв) та безстроковi, або
довiчнi (без конкретного строку погашення).

Основнi види ЦПФВ є такими.

• Державнi облiгацiї випускаються нацiональним банком
країни i їх деномiновано у валютi тiєї країни, що їх випу-
стила. Ризик дефолту для таких облiгацiй, звичайно, за-
лежiть вiд країни, але є дуже малим. До того ж, держав-
нi облiгацiї є надзвичайно лiквiдними цiнними паперами,
особливо для розвинених економiк. Єдиний ризик, вiд яко-
го потерпають власники таких облiгацiй – iнфляцiйний
ризик. Однак у багатьох країнах, серед яких Велика Бри-
танiя, випускаються також так званi iндексованi облiгацiї,
якi захищенi й вiд iнфляцiйного ризику.

• Облiгацiї мiсцевих урядiв, державних установ i компанiй
є також доволi захищеними, хоча дефолти за ними час вiд
часу трапляються. Вони також є менш лiквiдними, ними
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часто торгують лише всерединi країни або навiть адмiнi-
стративного округу.

• Ризиковi характеристики облiгацiй зарубiжних урядiв в
основному подiбнi до ризикових характеристик мiсцевих
державних облiгацiй. Суттєвою вiдмiннiстю є те, що зару-
бiжнi облiгацiї деномiновано у валютi країни, що їх випу-
стила, тому є ризики, пов’язанi з валютними курсами.

• Єврооблiгацiї (Євробонди) – облiгацiї, якi уряд або компа-
нiя випускає на мiжнародному “Євро”-ринку. Їх деномiно-
вано у валютi iншiй країни (частiше за все у доларах США)
i вони використовуються для залучення надзвичайно ве-
ликих позик (детальнiше див. роздiл 2.2.4). Є дуже лiквi-
дними i доволi захищеними.

• Корпоративнi облiгацiї (облiгацiї компанiй) випускаються
рiзноманiтними компанiями i призначенi як для внутрi-
шнього, так i для зовнiшнiх ринкiв. Ризик дефолту i лi-
квiднiсть суттєво залежать вiд компанiї, що їх випустила.
Часто є низьколiквiдними i досить ризиковими, але пропо-
нують бiльший вiдсоток, нiж державнi облiгацiї.

На цiнному паперi з фiксованим вiдсотком вказано номiналь-
ну вартiсть (номiнал) N , купонну ставку D та час погашення.
Купонна ставка означає суму, що її буде сплачено протягом року
на одиницю номiналу. Таким чином, якщо номiнал становить N ,
купонна ставка D, а купони виплачуються p разiв на рiк, то роз-
мiр однiєї купонної виплати становить DN/p. За деякими облi-
гацiями немає купонних виплат, прибуток виникає вiд рiзницi
мiж цiною купiвлi та цiною погашення, такi облiгацiї часто є
короткостроковими.

Крiм купонних виплат, цiннi папери з фiксованим вiдсотком
ще мають виплату при погашеннi. Зазвичай вона також вказу-
ється у розрахунку на одиницю номiналу. Суму R, за якою пога-
шається одиниця номiналу, називають цiною погашення. Якщо
R = 1, то кажуть, що цiнний папiр погашається за номiналом,
якщо R < 1 – нижче номiналу, або з дисконтом, R > 1 – вище
номiналу, або з премiєю. Частiше за все облiгацiї погашаються
за номiналом.
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Два найважливiшi питання: яким є рiчний ефективний при-
буток для iнвестора, який придбає цiнний папiр з фiксованим
вiдсотком за певну цiну i яку цiну погодиться сплатити iнвестор,
який бажає отримати даний чистий ефективний прибуток. Вiд-
повiдь на обидва питання дає рiвняння вартостей: (СВ – сучасна
вартiсть)

Цiна = СВ купонних виплат + СВ виплати при погашеннi.

Рiчний ефективний дохiд iнвестора у цiнний папiр з фiксова-
ним вiдсотком часто називають доходом при погашеннi, щоб вiд-
рiзнити вiд так званого поточного доходу, який дорiвнює D/P,
вiдношенню купонної ставки до суми, сплаченої за цiнний па-
пiр з фiксованим вiдсотком.

Розглянемо позику розмiром N з цiною погашення R, купони
за купонною ставкою D. Нехай iнвестор, що сплачує прибутко-
вий податок розмiром t1, придбає позику у момент випуску за
цiною A, або P за одиницю номiналу. Задамося питанням про
прибуток iнвестора.

В обмiн на iнвестицiю P iнвестор одержує щорiчнi купоннi
виплати розмiром D, що перетворюються на D(1− t1) пiсля опо-
даткування, а також виплату при погашеннi R. Таким чином,
рiвняння вартостi можна записати у виглядi

P = D(1 − t1)an| + Rνn. (1.3.4)

Розв’язок i цього рiвняння є рiчним чистим ефективним при-
бутком iнвестора. Це рiвняння можна розв’язати чисельно, мето-
дом лiнiйної iнтерполяцiї або iншими наближеними методами.
Для застосування наближених методiв потрiбнi певнi попереднi
наближення для прибутку. Їх можна одержати такими мiрку-
ваннями. Якщо R = P, то, як неважко бачити з рiвняння (1.3.4),
i = D(1 − t1)/P. Тому, якщо R > P, то i > D(1 − t1)/P, а якщо
R < P, то i < D(1 − t1)/P. З iншого боку, якщо R > P, то прибу-
ток за ЦПФВ буде меншим, нiж прибуток за n-рiчним ЦПФВ,
цiни купiвлi й погашення якого дорiвнюють P, а чистi купоннi
виплати на одиницю номiналу – D(1 − t1) + (R − P)/n. Справдi,
для цього другого ЦПФВ загальна сума виплат буде такою са-
мою, але виплати здiйснюватимуться ранiше, нiж для першого.
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Якщо ж P < R, то аналогiчними мiркуваннями доходимо вис-
новку, що прибуток за другим цiнним папером буде меншим.
Але прибуток за другим цiнним папером становить, очевидно,
[D(1−t1)+(R−P)/n]/P. Таким чином, в будь-якому разi шуканий
прибуток знаходиться мiж D(1− t1)/P та [D(1− t1)+ (R−P)/n]/P.
Доволi часто це дає значення, придатнi для подальшого набли-
женого розв’язування методом лiнiйної iнтерполяцiї.

Ще одне наближення розв’язку (1.3.4) можна одержати за до-
помогою формули Тейлора. Позначивши g = D/R купонну став-
ку на одиницю погашення, одержимо таке рiвняння з (1.3.4):

P = R[g(1 − t1)an| + ν
n] = R[g(1 − t1)an| + 1 − ian|],

або

g(1 − t1) − i − k

an|
= 0,

де k = (P − R)/R. Розкладаючи 1/an| = i/(1 − νn) у ряд Тейло-
ра за степенями i та нехтуючи степенями, вищими за першу,
одержимо

i ≈ g(1 − t1) − k
n

1 + kn+1
2n

.

Загалом це наближення є добрим для не дуже великих значень
k та n. Бiльш точне значення для i можна одержати, нехтуючи
степенями i вище другої.

Формула Мейкема

Розглянемо позику (ЦПФВ) номiналом N з цiною погашення
R, за якою купони сплачуються p разiв на рiк за ставкою D. Сума
C = NR є загальною сумою погашення. Припустимо, що позика
погашається єдиним платежем через n рокiв пiсля випуску.

Нехай iнвестор, який сплачує прибутковий податок за став-
кою t1, бажає придбати позику. Припустимо, що тодi цiну у мо-
мент випуску можна знайти як сучасну вартiсть усiх платежiв
за ЦПФВ – купонних виплат та виплати при погашеннi. Позна-
чимо g = D/R купонну ставку на одиницю погашення. Цiна, яку
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сплатить iнвестор, дорiвнює

A = (1 − t1)DNa
(p)

n| + Cνn =

=
(1 − t1)g

i(p)
C(1 − νn) + Cνn = K +

g(1 − t1)

i(p)
(C − K),

де K – сучасна вартiсть суми погашення, а g(1 − t1)(C − K)/i(p) –
сучасна вартiсть вiдсоткових виплат. Ця формула називається
формулою Мейкема3.

Формула Мейкема залишається правильною, якщо позика
повертається (або ЦПФВ погашається) не одиничним платежем,
а декiлькома. Справдi, нехай позика погашається m платежа-
ми: через nl рокiв погашається номiнал Nl, причому N = N1 +
+ N2 + · · ·+ Nm. Тодi цiна тiєї частини позики, що погашається у
момент nl, дорiвнює

Al = Kl +
g(1 − t1)

i(p)
(Cl − Kl),

де Cl = RNl – сума l-го погашення, Kl = Clν
nl – його сучасна

вартiсть. Отже, цiна всiєї позики дорiвнює

A =

m∑

l=1

Al = K − g(1 − t1)

i(p)
(C − K),

де C =
∑m

l=1 Cl – загальна сума погашення, K =
∑m

l=1 Kl – сучасна
вартiсть платежiв при погашеннi.

Зауважимо, що формула Мейкема є правильною лише тодi,
коли

• купiвля позики i погашення вiдбуваються в моменти ку-
понних виплат, одразу пiсля цих виплат;

• купонна ставка D, ставка прибуткового податку t1 та цiна
погашення R залишаються незмiнними протягом термiну
дiї позики.

3Уiльям Мейкем (1826–1891) – вiдомий британський актуарiй, бiльш про-
славлений законом Гомпертца-Мейкема тривалостi життя.

40



Якщо якась iз указаних величин змiнюється протягом дiї по-
зики, можливi два пiдходи:

• розбити позику на частини, для кожної з яких можна за-
стосувати формулу Мейкема i додати отриманi цiни;

• пiдрахувати цiну позики у припущеннi, що всi величини є
сталими, потiм внести необхiднi корективи у цiну.

Формула Мейкема може використовуватися як для визначе-
ння цiни позики за даним значенням чистого прибутку, так i
для визначення чистого прибутку власника цiнного паперу з
фiксованим вiдсотком. Зрозумiло, що цiна A зменшується при
збiльшеннi прибутку i, i навпаки.

Залежнiсть прибутку вiд термiну погашення

Нехай позика номiналом N має цiну погашення R, купони ви-
плачуються p разiв на рiк за ставкою D. Тодi цiна, яку сплатить
iнвестор, дорiвнює

A(n, i) = (1 − t1)DNa
(p)

n| + Cνn = C + [(1 − t1)g − i(p)]Ca
(p)

n| .

З останнього рiвняння одразу випливає, що:

• якщо i(p) = g(1 − t1), то для будь-якого n A(n, i) = C;

• якщо i(p) > g(1 − t1), то A(n, i) < C i цiна A(n, i) спадає зi
збiльшенням n;

• якщо i(p) < g(1 − t1), то A(n, i) > C i цiна A(n, i) зростає зi
збiльшенням n.

З iншого боку, якщо зафiксовано не чистий прибуток, а цiну ку-
пiвлi A, то, оскiльки a

(p)

n| й (1 − t1)g − i(p) є спадними функцiями

i, то конвертований p разiв на рiк номiнальний прибуток i(p):

• не залежить вiд n i дорiвнює g(1 − t1) при A = C;

• зростає за n i є меншим за g(1 − t1) при A > C;

• спадає за n i є бiльшим, нiж g(1 − t1) при A < C.
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Це спостереження є важливим у випадку, коли термiн погаше-
ння не є чiтко фiксованим та вибирається iнвестором. Напри-
клад, при A > C iнвестору потрiбно вибирати дату погашення
якнайпiзнiше (зокрема, якщо останню можливу дату погашен-
ня не зафiксовано, при визначеннi найбiльшого чистого прибут-
ку iнвестора потрiбно вважати, що цiнний папiр з фiксованим
вiдсотком не погашається нiколи).

Вплив податку на прирiст капiталу

Припустимо, що iнвестор, який крiм прибуткового податку
розмiром t1 сплачує податок на прирiст капiталу розмiром t2,
бажає придбати у день випуску позику номiналом N з цiною
погашення R, за якою купони виплачуються p разiв на рiк за
рiчною ставкою D. Нам потрiбно визначити цiну, яку вiн має
сплатити, щоб одержати чистий рiчний ефективний прибуток
i. Нехай позика погашається у купоннi дати наступним чином:
N1 номiналу в момент n1, N2 номiналу в момент n2, . . ., Nk номi-
налу в момент nk. Тодi цiна позики без урахування податку за
формулою Мейкема становитиме

A = K +
g(1 − t1)

i(p)
(C − K),

де C = RN – загальна сума погашення, K =
∑k

l=1 RNlν
nl – суча-

сна вартiсть виплат при погашеннi, g = D/R – купонна ставка
на одиницю погашення. Якщо i(p) ≤ g(1 − t1), то немає приросту
капiталу, тому i податок на прирiст капiталу не стягуватимуть,
тобто цiна буде пiдрахована за цiєю формулою. З iншого боку,
або i(p) > g(1 − t1), – цiна за одиницю номiналу, то прирiст капi-
талу є, i цiна A′, яку має сплатити iнвестор для того, щоб одер-
жати чистий прибуток, буде меншою, нiж A, на сучасну вартiсть
податку на прирiст капiталу, який стягується при погашеннi по-
зики. Для частини позики, що погашається у момент nl, прирiст
капiталу дорiвнює (R − P′)Nl , де P′ = A′/N – цiна за одиницю
номiналу. Вiдповiдно, податок на прирiст капiталу для цiєї ча-
стини позики дорiвнює t2(R − P)Nl , а сучасна вартiсть податку
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на прирiст капiталу для всiєї позики становить

t2(R − P)

k∑

l=1

Nlν
nl = t2(1 − P′/R)

k∑

l=1

RNlν
nl =

= t2(1 − P′/R)K = t2(1 − A′/C)K.

Таким чином, цiна позики за наявностi приросту капiталу задо-
вольняє рiвняння

A′ = K +
g(1 − t1)

i(p)
(C − K) − t2

(
1 − A′

C

)
K,

з якого

A′ =
(1 − t2)K + (1 − t1)I

1 − t2
K
C

,

де K – сучасна вартiсть валових капiтальних виплат (погаше-
ння), а I = g(C − K)/i(p) – сучасна вартiсть валових вiдсоткових
(купонних) виплат.

1.3.4 Часова поведiнка вiдсоткових ставок

У цьому роздiлi ми розглянемо питання, пов’язанi в основ-
ному з iнвестуванням у цiннi папери з фiксованим вiдсотком.
Незважаючи на те, що такi типи iнвестицiй здаються найменш
ризиковими, вони, тим не менш, є вразливими. Одним джере-
лом вразливостi є ризик дефолту компанiї, яка видала цi цiннi
папери. Хоча дефолти великих компанiй, тим бiльше – урядiв,
трапляються рiдко, на цей ризик потрiбно звертати увагу. Ми,
однак, розглянемо це питання пiзнiше у частинi, що стосувати-
меться основ теорiї фiнансiв. Iнше джерело вразливостi — це
ризик змiни вiдсоткових ставок на ринку. Як уже зазначалося,
вiдсотковi ставки подiбнi до котировок активiв у тому сенсi, що
їх обумовлюють iснуючi на ринку величини попиту i пропозицiї
на грошi. Угасання позичкової активностi призводить до падiн-
ня вiдсоткових ставок, розвиток системи споживчого кредитува-
ння – до їхнього зростання. З iншого боку, поведiнка ринкових
значень вiдсоткових ставок дуже подiбна до поведiнки облiкової
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ставки уряду (центрального банку), яка використовується уря-
дом як один з головних важелiв впливу на економiку i тому
нерiдко змiнюється. Саме питанням, що виникають у зв’язку з
мiнливiстю вiдсоткових ставок, присвячено даний роздiл.

Часова структура вiдсоткової ставки. Кривi прибутку

У попередньому абзацi було сказано, що вiдсотковi ставки
встановлює ринок, i тому вони змiнюються з часом. Бiльше того,
природно, що вiдсотковi ставки можуть залежати й вiд термi-
ну iнвестування (частiше зростати). Природно виникає питання:
як саме ринок встановлює вiдсотковi ставки? Вiдповiдь на нього
проста: через вартостi цiнних паперiв iз чiтко визначеним гро-
шовим потоком – цiнних паперiв з фiксованим вiдсотком. При-
пустимо, наприклад, що цiна безкупонної облiгацiї одиничного
номiналу, яка погашатиметься через n рокiв за номiналом, до-
рiвнює Pn. Природно вважати рiчною вiдсотковою ставкою за
вкладами, що робляться зараз на n рокiв, таку ставку rn, що

Pn = (1 + rn)
−n.

Ця ставка rn = P−1/n
n − 1 називається n-рiчною спотовою став-

кою, слово “спотова” означає, що ставка починає дiяти з даного
моменту.

Є декiлька близьких понять. Наприклад, якщо є облiгацiя,
за якою щороку виплачуються купони за ставкою g, i яка купу-
ється й погашається за номiналом, то у випадку сталої ставки
вiдсотка i ми маємо g = i. Отже, й у випадку змiнної вiдсоткової
ставки значення купонної ставки g облiгацiї номiналом 1, яка
погашається за номiналом i коштує зараз 1, також певним чи-
ном вiдображує вiдсоткову ставку. Це значення називається n-
рiчним номiнальним прибутком та позначається ycn. Оскiль-
ки n-рiчна облiгацiя номiналом 1 з купоном g – це те саме, що
n безкупонних облiгацiй номiналом g строком 1, 2, . . . , n рокiв та
n-рiчна безкупонна облiгацiя номiналом 1, то ми маємо

1 = ycn

(
P1 + P2 + · · · + Pn

)
+ Pn,
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звiдки

ycn =
1 − Pn

P1 + · · · + Pn

=

=
1 − (1 + rn)

−n

(1 + r1)−1 + (1 + r2)−2 + · · · + (1 + rn)−n

Нарештi, якщо є n-рiчна облiгацiя номiналом 1 з купоном
g, яка погашається за номiналом, а коштує Pn(g), то вiдсотко-
ву ставку можна просто визначити за рiвнянням вартостi

Pn(g) = gan| + ν
n.

Розв’язок цього рiвняння називається n-рiчним прибутком при
погашеннi для купонної ставки g i позначається yn(g). Зрозумi-
ло, що для g = 0 маємо n-рiчну спотову ставку.

Зрозумiло, що величини Pn, Pn(g), rn, ycn та yn(g) є пов’язани-
ми одна з iншою. Насправдi, будь-яка з них визначає решту i
може бути використаною у якостi мiрила n-рiчних вiдсоткових
ставок. Можна стартувати з Pn, як зробили ми, i визначати май-
бутнi вiдсотковi ставки з Pn. У такому пiдходi вартiсть n-рiчної
безкупонної облiгацiї (як функцiя строку погашення) називає-
ться часовою структурою вiдсоткової ставки. Iнший пiдхiд –
дивитися на прибуток при погашеннi для облiгацiй, якi iснують
на ринку i розглядати, як змiнюється цей прибуток з часом. У
такому пiдходi yn(g) як функцiя n називається кривою прибутку
для купонної ставки g.

Iснують декiлька теорiй, якi намагаються пояснити вигляд
кривих прибутку.

• Теорiя очiкування базується на тому, що спостережуванi
довгостроковi спотовi ставки визначаються з поточних ко-
роткострокових та очiкувань ринку щодо майбутнiх коро-
ткострокових ставок. Скажiмо, якщо ринок очiкує, що ко-
роткостроковi ставки падатимуть, то згiдно з теорiєю очi-
кування теперiшнi довгостроковi ставки будуть меншими
за короткостроковi.

• Теорiя переваг лiквiдностi базується на тому, що довго-
строковi облiгацiї є вразливiшими до коливань вiдсоткових
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ставок, тобто бiльш ризиковими, з iншого боку вони змен-
шують лiквiднiсть iнвестованих грошей. Тому довгостро-
ковi вiдсотковi ставки мають тенденцiю до перевищення
короткострокових, оскiльки вони мiстять премiю за ризик
i за втрату лiквiдностi.

• Теорiя сегментацiї ринку виходить з припущення, що рин-
ки короткострокових i довгострокових iнвестицiй є доволi
вiдокремленими один вiд iншого, тому довгостроковi й ко-
роткостроковi ставки визначаються кон’юнктурою цих рин-
кiв – iснуючим попитом i пропозицiєю щодо короткостроко-
вих та довгострокових iнвестицiй.

Насправдi, всi цi теорiї є пов’язаними. Скажiмо, а прiорi довго-
строковi позичання є привабливiшими, нiж довгостроковi вне-
ски, що робить пропозицiю на ринку довгострокових iнвестицiй
слабшою за попит, i таке мiркування пов’язує теорiю очiкуван-
ня з теорiєю сегментацiї ринку. З iншого боку, якщо очiкується
падiння ставок, то учасник ринку, який бажає позичити грошi
на великий термiн, радше зачекає певний час, щоб одержати
кращу вiдсоткову ставку. Така поведiнка призведе до падiння
попиту на довгостроковi позики i тим самим до зменшення дов-
гострокових ставок. Таке мiркування пов’язує теорiю очiкування
з теорiєю сегментацiї ринку.

Тривалiсть

Як було вiдмiчено на початку цього курсу, вартiсть грошей
залежить вiд моменту часу, коли вони надходять. Грошi, якi
надходять пiзнiше, коштують зараз менше. Тому при iнвесту-
ваннi у цiннi папери з фiксованим вiдсотком iнвестор зацiкавле-
ний знати час, коли надiйдуть грошi. Аналiз кожного платежу
окремо, особливо для складно влаштованих грошових потокiв, є
занадто громiздким i рiдко є виправданим. Тому потрiбна певна
характеристика грошового потоку, що вказує на середнiй час,
коли надходять платежi.

Однiєю такою характеристикою є середнiй час надходження
платежiв. Якщо грошовий потiк складається з окремих плате-
жiв Ck у моменти tk та неперервної частини iнтенсивнiстю ρ(t),
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то для нього середнiй час визначається як
∑

k tkCk +
r ∞
0

tρ(t) dt
∑

k Ck +
r ∞
0
ρ(t) dt

.

Ця формула нагадує формулу для центру мас системи тiл: ко-
жна координата (момент часу) зважується масою тiла, що там
знаходиться, (розмiром платежу) i сума таких величин дiлиться
на загальну масу (загальну суму платежiв). Проте, така “фiзи-
чна” iнтерпретацiя є хоча й дуже iлюстративною, але не пов-
нiстю адекватною – зараз розмiр платежу може бути вiд’ємним
(що свiдчить про витрату), на вiдмiну вiд маси тiла.

Середнiй час є не дуже гарною характеристикою часу над-
ходження платежiв – ми зважуємо моменти часу абсолютними
розмiрами грошових сум. Це означає, що 100 грн, якi надходять
зараз, “важать” менше 101 грн, якi надiйдуть через 100 рокiв;
проте для бiльшостi людей перший варiант є, авжеж, бiльш “ва-
гомим” i вони його зволiють. Тому доречнiшим є використання
не розмiрiв платежiв, а їхнiх сучасних вартостей, а бiльш аде-
кватною часовою характеристикою платежiв – дисконтований
середнiй час, або тривалiсть, грошового потоку:

τ(i) =

∑
k tkCkν

tk +
r ∞
0

tρ(t)νt dt
∑

k Ckνtk +
r ∞
0
ρ(t)νt dt

.

Дисконтований середнiй час теж можна iнтерпретувати як
центр мас грошового потоку, проте, на вiдмiну вiд середнього
часу, кожен платiж дисконтовано. Попри неповну аналогiю (на-
приклад, можливiсть вiд’ємних “мас”), для визначення дискон-
тованого середнього часу можна застосовувати тi ж методи, що
й для визначення центру мас. Зокрема, якщо розбити грошовий
потiк на декiлька частин i кожну з частин замiнити єдиним пла-
тежем; момент τ надходження цього платежу має спiвпадати з
дисконтованим середнiм часом цiєї частини, а його сума – з її
вартiстю на момент τ.

Волатильнiсть

Як було зазначено на початку цього роздiлу, iнвестора цiка-
вить, як змiни у вiдсотковiй ставцi впливають на його iнвести-
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цiйний портфель, наскiльки серйозним є вплив цих змiн. Нехай
чистий грошовий потiк, породжений iнвестицiйним портфелем,
складається з окремих платежiв Ck у моменти tk та неперервної
частини iнтенсивнiстю ρ(t). Найпростiшою та найзручнiшою у
використаннi мiрою ефективностi цього портфеля є його сучас-
на вартiсть:

V (i) =
∑

k

Ckν
tk +

w ∞

0
ρ(t)νt dt.

Тому за мiру вразливостi грошового потоку до змiн у вiдсотко-
вiй ставцi варто взяти похiдну сучасної вартостi за вiдсотковою
ставкою. Зазвичай так i роблять – але з певними модифiкацiя-
ми. По-перше, грошовий потiк i такий самий потiк, збiльшений
удвiчi, є однаково вразливими до змiн у вiдсотковiй ставцi. То-
му краще працювати не з абсолютними величинами, а з вiдно-
сними, тобто дiлити цю похiдну на сучасну вартiсть грошового
потоку. По-друге, частiше за все оцiнюються потоки, якi склада-
ються з додатних платежiв, а для них ця похiдна є вiд’ємною, бо
сучасна вартiсть зменшується при збiльшеннi вiдсоткової став-
ки. Тому цю похiдну беруть з протилежним знаком. Отримана
величина, таким чином, дорiвнює

v(i) = −V ′
i (i)

V (i)
=

∑
k tkCkν

tk+1 +
r ∞
0

tρ(t)νt+1 dt
∑

k Ckν
tk +

r ∞
0
ρ(t)νt dt

i називається волатильнiстю грошового потоку. Вона є мiрою
пропорцiйних змiн чистої сучасної вартостi грошового потоку по
вiдношенню до змiн у вiдсотковiй ставцi.

Зауважимо, що v(i) = τ(i)ν, тобто волатильнiсть грошового
потоку пропорцiйна тривалостi. Це очевидно iз загальних мiр-
кувань: чим довшою у часi є iнвестицiя, тим вона є бiльш вра-
зливою до змiн у вiдсотковiй ставцi.

Зауваження 1.3.1. Нерiдко волатильнiсть визначають по вiдно-
шенню до змiн у iнтенсивностi вiдсотка, а не вiдсоткової ставки:

v1 = −V ′
δ

V
.

Легко бачити (залишимо це читачевi як вправу), що при такому
означеннi волатильнiсть дорiвнює тривалостi: v1 = τ.
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Iмунiзацiя

На початку цього курсу зазначалося, що вiдсотковi ставки є
змiнними в часi. Бiльше того, цi змiни є непередбачуваними, ви-
падковими. Багато компанiй уникають надмiрного ризику у сво-
їй дiяльностi, тому мають спецiальнi вiддiли з управлiння ри-
зиками. Iмунiзацiя – це концепцiя управлiння активами, стра-
тегiя, що забезпечує покриття пасивiв компанiї її активами, не-
зважаючи на змiни у вiдсотковiй ставцi.

Нехай надходження (активи) компанiї складаються з сум A1,
A2, . . . у моменти t1, t2, . . . , а витрати (пасиви) – з сум L1,L2, . . . у тi
самi моменти (див. коментар на с. 17). Тодi сучасна вартiсть ак-
тивiв компанiї за вiдсоткової ставки i дорiвнює VA(i) =

∑
k Akν

tk , а
пасивiв – VL(i) =

∑
k Lkν

tk . Iдеальною ситуацiєю для керiвництва
компанiї є рiвнiсть Ak = Lk, яку називають iдеальним балансом.
Зрозумiло, що досягти iдеального балансу вкрай важко. Тим не
менш, зазвичай припускають, що активи i пасиви збалансованi
в тому сенсi, що надходження в точностi покривають витрати,

VA(i) = VL(i). (1.3.5)

Нерiвнiсть VA(i) ≥ VL(i) є природною метою для компанiї. Адже
якщо сучасна вартiсть пасивiв бiльша, то немає гарантiї того, що
компанiя у майбутньому буде здатною сплатити за своїми зобо-
в’язаннями. Це, у свою чергу, може призвести до зниження кре-
дитного рейтингу компанiї i, як наслiдок, до пiдвищення для неї
вартостi капiталу, тобто до пiдвищення ставки позичання для
неї. Це все зменшить шанси компанiї на подолання нею чорної
смуги i збiльшить шанси на банкрутство. Але навiщо прагнути
рiвностi у (1.3.5)? Причин тут декiлька. Найважливiшим є те,
що балансування активiв i пасивiв значно спрощує й уточнює
облiк i, фактично, таке балансування (подвiйна бухгалтерiя у
своєму прямому сенсi) є каноном облiку. В принципi, будь-якi
“надлишковi” кошти можна використати для розвитку виробни-
цтва, виплати дивiдендiв, заробiтної плати, спонсорства, тощо,
iншими словами, можна збiльшити майбутнi пасиви. В рештi
решт, надлишковi надходження є гарним важелем у випадку,
коли потрiбно перерозподiлити активи i пасиви з метою, скажi-
мо, iмунiзацiї.
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Тепер подивимося на те, що вiдбудеться при раптовiй малiй
змiнi вiдсоткової ставки у нульовий момент, тобто одразу пiсля
того, як активи i пасиви було збалансовано4, на iнше значення i′.
Як зазначалося вище, нормальне функцiонування компанiї мо-
жливо лише за умови VA(i′) ≥VL(i

′). Оскiльки вiдсотковi ставки
змiнюються незначно, достатньо, щоб цю умову було виконано
для значень i′, досить близьких до i. Iншими словами, якщо ви-
значити f (i) = VA(i)−VL(i), потрiбно щоб для усiх досить близьких
до i значень i′ виконувалося f (i′) ≥ 0 = f (i). Це є нiчим iншим,
як означенням того, що у точцi i функцiя f має локальний мi-
нiмум. Як вiдомо з математичного аналiзу, необхiдною умовою
для цього є f ′(i) = 0, або V ′

L(i) = V ′
A(i). Роздiливши цю рiвнiсть на

i i взявши її з протилежним знаком, одержимо

vA(i) = vL(i), (1.3.6)

тобто що волатильностi активiв i пасивiв однаковi. Цю умову на-
зивають другою умовою iмунiзацiї за Редiнгтоном (перша умо-
ва – (1.3.5)). Першу (1.3.5) i другу (1.3.6) умови iмунiзацiї ще на-
зивають необхiдними умовами iмунiзацiї за Редiнгтоном. За-
значимо, можливо повторюючи думку, яка вже лунала, що пер-
ша умова насправдi не є умовою iмунiзацiї – це умова балансу
активiв i пасивiв. Також зауважимо, що друга умова рiвносиль-
на до τA = τL.

Читачевi добре вiдомо також, що достатньою умовою локаль-
ного мiнiмуму (якщо виконано необхiдну умову) є f ′′(i) > 0. По-
дiливши цю нерiвнiсть на (1.3.5), одержимо

cA(i) > cL(i), (1.3.7)

тобто що опуклiсть активiв бiльша за опуклiсть пасивiв. Цю
умову називають третьою, або достатньою, умовою iмунiзацiї
за Редiнгтоном. Отже, пiдсумовуючи все сказане вище, за умов
(1.3.5)–(1.3.7) компанiя є iмунiзованою вiд досить малих змiн у

4Це припущення не є насправдi обмеженням. Справдi, якщо активи та
пасиви компанiї збалансовано зараз i протягом певного перiоду вiдсоткова
ставка залишається сталою, то наприкiнцi цього перiоду баланс зберiгати-
меться.
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вiдсотковiй ставцi, тобто при малих змiнах у вiдсоткових став-
ках її активiв достатньо для покриття пасивiв.

Щоб надати умовi (1.3.7) бiльш прозорого сенсу, можна умо-
ву (1.3.7) з використанням (1.3.5), (1.3.6) перетворити наступним
чином: ∑

k

(t − τA(i))2Akν
tk ≥

∑

k

(t − τL(i))
2Lkν

tk . (1.3.8)

Вирази у лiвiй та правiй частинi рiвностi (1.3.8) називаються
розкидами активiв i пасивiв, вiдповiдно. Сенс розкиду для гро-
шового потоку полягає у його назвi: це мiра сукупного вiдхилен-
ня моментiв платежiв вiд середнього цих моментiв – тривалостi.
Умова (1.3.8), по-перше, є бiльш iнтуїтивно зрозумiлою, по-друге,
з неї легко одержати достатню умову так званої повної iмунiза-
цiї. Повна iмунiзацiя за означенням – це захист вiд довiльних, а
не тiльки малих, змiн у значеннi вiдсоткової ставки, тобто для
будь-якого i′ VA(i′) ≥VL(i

′).

Твердження 1.3.2. Нехай виконано необхiднi умови iмунiзацiї,
а також iснують два моменти t′, t′′, такi що Lk = 0 для tk ≤ t′

або tk ≥ t′′, а Ak = 0 для t′ ≤ tk ≤ t′′. Тодi iмунiзацiя є повною.

Вправа 1.3.3. Виведiть нерiвнiсть (1.3.8) з умов (1.3.5)–(1.3.7) та
доведiть твердження 1.3.2.

Зауважимо нарештi, що компанiя може вiдмовлятися вiд умо-
ви (1.3.6) у разi, якщо вона впевнена у напрямку майбутнiх змiн
вiдсоткової ставки. Скажiмо, зниження вiдсоткових ставок ро-
бить бiльш вигiдними довгостроковi позики i менш вигiдними
довгостроковi внески. Тому, якщо компанiя упевнена у знижен-
нi вiдсоткових ставок, то вона може скористатися тимчасовою
перевагою довгострокових внескiв i короткострокових позичань
та зайняти нерiвноважну позицiю, зробивши тривалiсть активiв
бiльшою за тривалiсть пасивiв.
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Частина 2
Основи теорiї фiнансiв i
фiнансової звiтностi
2.1 Ключовi принципи фiнансiв

Вiдносини мiж фiнансами, ресурсами i цiлями органiзацiї
Для ведення бiзнесу компанiям потрiбно використовувати ре-
альнi активи. Вони можуть бути як матерiальними: це обла-
днання, нерухомiсть, тощо, так i нематерiальними: це патенти,
дозволи, розробки, тощо. Для одержання таких активiв компа-
нiя повинна залучати фiнанси. Залученням фiнансiв займає-
ться фiнансовий менеджер, вiн є посередником мiж фiрмою та
фiнансовими ринками, де iнвестори тримають фiнансовi акти-
ви, випущенi компанiями задля отримання грошей. Щодо фi-
нансiв, є два головнi питання:

• в якi реальнi активи має iнвестувати фiрма;

• як залучати кошти для iнвестування.

За друге питання – питання фiнансування – вiдповiдальним є
скарбник, що наглядає за касою компанiї, залучає новий капi-
тал, пiдтримує стосунки з банками, власниками акцiй та iнши-
ми iнвесторами. Перше питання – питання капiтального бю-
джетування – звичайно передається контролеру (часто ним є
фiнансовий директор). Однак рiшення про капiтальне бюдже-
тування також торкаються планiв розвитку виробництва, мар-
кетингу i, таким чином, включаються в дiяльнiсть менеджерiв з
цих галузей (так само як i в дiяльнiсть штатних фахiвцiв з кор-
поративного планування). Кiнцева вiдповiдальнiсть за фiнан-
совi питання покладається (традицiйно або юридично) на раду
директорiв. На практицi ради звичайно передоручають рiшення
за малими та середнiми справами вiдповiдальним менеджерам.

52



Капiтальне бюджетування є важливим з-за складностi потрi-
бного аналiзу та втрат через хибнi рiшення. Iнвестицiї в обiговий
(робочий) капiтал є переважно рутинними та включають неба-
гато складностей або ризикiв. З iншого боку, iнвестицiї у фiксо-
ваний капiтал (такий, як примiщення, обладнання, тощо) часто
включають складний вибiр мiж рiзноманiтними капiтальними
активами, датами початку та методами фiнансування. Подi-
бний вибiр одночасно є складним i критичним, зважаючи на
можливiсть помилкових рiшень (i їхню дуже високу вартiсть).
Бiльш того, витрати на фiксований капiтал часто мають сер-
йозний вплив на напрям та темп зростання фiрми. По сутi во-
ни визначають можливостi, вiдкритi для фiрми, та напрями, в
яких вона може рухатись.

Успiх у менеджментi залежить вiд застосування логiчного
аналiзу до досвiду, до вiдомих фактiв або припущень. Навiть
коли фiнансовий аналiз не може покращити долю конкретного
проекту, тим не менш можливо окреслити ризики, притаманнi
проекту, висвiтлити помiтнi фактори i, можливо, запропонувати
методи, за допомогою яких цi ризики можуть бути зменшенi. Фi-
нансовий аналiз в капiтальному бюджетуваннi включає спiль-
не використання оцiнок та iдей з багатьох дисциплiн – марке-
тингу, технологiй, облiку, оподаткування, правознавства – щоб
виявляти їх фiнансовi наслiдки.

В рештi решт, проблеми капiтального бюджетування будь-
якого пiдприємства є одночасно i фiнансовими, i полiтичними.
Покладання вiдповiдальностi за iнвестицiйну оцiнку проекту на
саме тих фахiвцiв, якi в бiльшому степенi зацiкавленi у прийнят-
тi проекту – вiддiл первинного вивчення проекту – є очiкуван-
ням неможливої об’єктивностi. Використання спецiалiстiв з фi-
нансiв є спробою пiдсилення безпристрасностi та реалiзму.

Вiдносини мiж зацiкавленими сторонами Теорiя договору
висвiтлює фiрму як систему договорiв, явних та неявних, якi
встановлюють ролi рiзних учасникiв в органiзацiї (робочих, ме-
неджерiв, власникiв, кредиторiв, тощо) та визначають їхнi пра-
ва, обов’язки й виплати за рiзних обставин. Бiльшiсть учасникiв
домовляються про обмежений ризик i фiксованi виплати, в той
час як власники фiрми вiдповiдальнi за будь-який залишко-
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вий ризик (i тому володiють залишковою вимогою на будь-якi
активи та прибутки фiрми, що лишаються пiсля покриваючих
витрат).

Проте, тут є потенцiйнi конфлiкти. Один з них – мiж вла-
сниками фiрми та її кредиторами. Якщо менеджери iстотно змi-
нюють ризиковiсть iнвестицiйної активностi, то це буде вiдчу-
тно збiльшувати вигоди спiввласникiв (у разi успiшностi iнве-
стицiй). Однак, ризиковi iнвестицiї, якi не є успiшними, будуть
погiршувати захист кредиторiв та зменшувати величини позик.
Якщо фiрма не надає кредиторам достатнiх гарантiй того, що
iнвестицiйну полiтику не буде змiнено їм у збиток, вона буде
змушена сплачувати досить високi вiдсотки, щоб компенсувати
кредиторам можливiсть подiбної збиткової змiни у полiтицi.

Треба також помiркувати про соцiальну вiдповiдальнiсть.
Ефективнi, добре керованi операцiї (узгодженi зi структурою
споживчого попиту) призводять до нової продукцiї, нових техно-
логiй та зростання зайнятостi. Але фiрми мають брати до уваги
й наслiдки їхньої дiяльностi та дiю на суспiльство в цiлому.
Сподiвання робiтникiв, покупцiв i рiзних груп людей, об’єдна-
них спiльними iнтересами, створюють iншi вимiри зовнiшнього
середовища, на якi повинна реагувати фiрма. При формуваннi
полiтики компанiї треба зважати на зовнiшнi чинники (такi, як
забруднення, безпека продукцiї та виробнича безпека). Проми-
словiсть та уряд мають спiвпрацювати у встановленнi правил
корпоративної поведiнки, так, щоб фiрми прагнули максимiза-
цiї добробуту власникiв за зовнiшнiх обмежень.

Ринки капiталу Для великих акцiонерних компанiй, акцiї
яких вiдкрито котируються, фондовий ринок (ринок цiнних па-
перiв) виконує роль монiтору – iндикатору ефективностi їхньої
дiяльностi. В той час, як цiни акцiй можуть реагувати на значнi
економiчнi та промисловi фактори, базовою компонентою цiни
акцiї є ринкове сприйняття поточної та майбутньої очiкуваної
успiшностi конкретної фiрми. Якщо менеджери фiрми неефе-
ктивно використовують потенцiал активiв, що знаходяться пiд
їхнiм контролем, то невдовзi це вiдобразиться у зниженнi цiни
акцiй. Це може зробити фiрму вигiдною покупкою для корпо-
ративного покупця, i буде зроблено пропозицiю про придбання
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контрольного пакету акцiй. Тому комерцiйнi пiдприємства пря-
мо залежать вiд порядкiв, що встановлюються на фiнансових
ринках. Цi ринки неперервно визначають вартостi цiнних папе-
рiв пiдприємств, забезпечуючи цим показники успiшностi дiяль-
ностi фiрми. Тому наявнiсть неперервної оцiнки з боку ринкiв
капiталу стимулює та спонукає менеджерiв пiдприємств удоско-
налювати свою дiяльнiсть.

Ключовими чинниками впливу ринкiв капiталу на рiшення
фiрм є наступнi:

• якiснi iнвестицiйнi рiшення вимагають точного вимiрюван-
ня вартостi капiталу;

• обмеження у пропозицiї капiталу зосереджують увагу на
методах залучення фiнансiв;

• поглинання i злиття створюють загрози, а також можли-
востi, якими можна скористатися;

• зовнiшнi чинники вимагають вiд менеджерiв визначення
належної ролi органiзацiї.

Вступ до теорiї представництва Кiнцева вiдповiдальнiсть
за фiнансовi рiшення в компанiї зазвичай покладається на її ди-
ректорат. На практицi директори часто доручають оперативнi
рiшення виконавцям, залишаючи собi контроль за стратегiчни-
ми рiшеннями. Директори дiють вiд iменi власникiв акцiй (якi
їх обирають).

Подiбне роздiлення власностi та менеджменту має переваги:
свободу змiни власностi без впливу на поточну дiяльнiсть, сво-
боду наймати професiйних менеджерiв, – але також недолiки
та незручностi, якщо iнтереси власникiв i менеджерiв розбiга-
ються. На такi конфлiкти посилаються як на проблеми керiв-
ництва i представництва, i вони ведуть до представницьких
витрат. Це включає витрати, пов’язанi з монiторингом дiй iн-
ших та пошуком впливу на їхнi дiї. Сфера для конфлiкту мiж
власниками i менеджерами очевидна – менеджери можуть бу-
ти мотивованими цiлями, вiдмiнними вiд бажань (та iнтересiв)
власникiв акцiй. Конфлiкти iнтересiв можуть також виникати i
з iншими зацiкавленими сторонами: молодшими менеджерами,
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iншими службовцями, клiєнтами, постачальниками, пенсiоне-
рами та державою.

Особливо цiкавим є потенцiйний конфлiкт мiж постачаль-
никами фiнансiв, а саме: кредиторами (наприклад банками) та
постачальниками власного капiталу (акцiонерами). По сутi, це
може бути охарактеризоване як рiзниця мiж короткотермiно-
вими прагненнями кредиторiв до безпеки та довготермiновими
iнтересами власникiв акцiй у розвитку компанiї. Час вiд часу,
однак, iнтереси рiзних пiдгруп фiнансистiв можуть розбiгатися.

Подiбнi проблеми можна легше вирiшувати, якщо спiввла-
сники мають однакове розумiння стану компанiї. Проте, мiж рi-
зними зацiкавленими сторонами часто мають мiсце iнформа-
цiйнi асиметрiї. Письмовi угоди мiж рiзними класами акцiо-
нерiв можуть встановлювати головнi аспекти взаємовiдносин
мiж ними, але не в змозi реалiстично передбачити всi можли-
вi майбутнi сценарiї. Тому подiбнi угоди потребують доповнень
через менш формальнi згоди та заходи. Теорiя представництва,
що розглядає взаємовiдносини мiж керiвником та агентом цього
керiвника, включає такi питання, як природа представницьких
витрат, конфлiкти iнтересiв (та як уникати їх) i те, як агентiв
можна мотивувати та заохочувати.

Максимiзацiя багатства власникiв акцiй Бiльшiсть суча-
сних бiзнесових органiзацiй можуть мати тисячi, а то й мiльйо-
ни, окремих акцiонерiв. Потреби (та цiлi) цих власникiв акцiй
будуть змiнюватися згiдно з такими факторами, як:

• вiдношення до ризику;
• часовi переваги та споживчi потреби;
• баланс мiж потребами в доходi та зростаннi капiталу;
• позицiя щодо оподаткування.

Як менеджери та директори, представляючи iнтереси кiн-
цевих власникiв, можуть задовольняти рiзноманiтнi бажання
цих власникiв? Як вони взагалi можуть дiзнаватися, якi цi ба-
жання? На щастя, iснує механiзм, який дозволяє розв’язати цю
складну задачу – це ринок. У припущеннi, що iснує прозорий,
конкурентний ринок капiталу, власники акцiй можуть вибира-
ти свої iнвестування так, щоб досягти своїх потреб у грошовому
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потоцi, ризику тощо. Якщо ж ми припустимо, що всi власники
акцiй зацiкавленi у якнайбiльшому збагаченнi (тобто що вони
прагнуть максимiзувати теперiшню вартiсть), то цiль фiнан-
сових менеджерiв формулюється просто: пiдвищувати ринкову
вартiсть кожної частки власника акцiй у фiрмi.

Цю цiль можна ще бiльше конкретизувати i перетворити її
на iнструмент для фiнансового менеджменту наступним чином.
Кожне оперативне рiшення треба зобразити як схему майбутнiх
грошових потокiв (додатних i вiд’ємних). Дисконтуючи цi по-
токи вiдносно належної вiдсоткової ставки, ми можемо встано-
вити чисту сучасну вартiсть будь-якої альтернативи. Якщо у
якостi вiдсоткової ставки для дисконтування використовується
вартiсть капiталу, то всi альтернативи, що мають додатну чи-
сту сучасну вартiсть, будуть збiльшувати сучасну вартiсть ба-
гатства акцiонерiв. Альтернативи, що показують негативну су-
часну вартiсть, “руйнують вартiсть” i їх треба уникати.

Ринок також дозволяє визначити вартiсть капiталу, прийня-
тну для використання у прийняттi рiшень – це норма прибут-
ку, яку дають еквiвалентнi iнвестицiйнi альтернативи на ринку
капiталу. Таким чином, нам потрiбно оцiнювати можливостi з
точки зору власникiв акцiй (i, отже, альтернатив, у якi вони
можуть вкласти свiй капiтал), а не просто перевiряти, що при-
бутковiсть проекту бiльша, нiж вартiсть запозичення фондiв,
потрiбних для його фiнансування. Останнiй пiдхiд може пiдви-
щувати (облiкову) вартiсть компанiї, але вiн не буде максимiзу-
вати її вартiсть з точки зору акцiонерiв.

Звернiть увагу на те, що ми повиннi розглядати норми при-
бутку еквiвалентних iнвестицiйних альтернатив. Тобто, крiм
рентабельностi, нам потрiбно розглядати ризики, пов’язанi з про-
ектом, щоб бути впевненими, що ми порiвнюємо подiбне з подiб-
ним.
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2.2 Власнiсть i капiтал

2.2.1 Власнiсть компанiї

Бiзнесовi одиницi

Iндивiдуальним пiдприємцем є бiзнес, що належить однiй
особi i не є компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю. Iндивi-
дуальний пiдприємець несе необмежену правову вiдповiдаль-
нiсть за свої бiзнесовi борги. Пiдкреслимо, що одноосiбним тут є
саме володiння бiзнесом. Зокрема, є iндивiдуальнi пiдприємцi,
якi мають найманих працiвникiв. Для юридичного заснуван-
ня цiєї форми бiзнесової одиницi не потрiбно нiякої спецiальної
документацiї. (Звичайно, для певних типiв бiзнесу можливi спе-
цифiчнi вимоги, скажiмо, у громадському харчуваннi, медичнiй
практицi, тощо.)

Iндивiдуальний пiдприємець сплачує звичайний прибутко-
вий податок зi своїх прибуткiв.

Партнерство є бiзнесом, який належить декiльком особам
i не є компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю. Партнери мо-
жуть володiти однаковими або рiзними частками в партнерствi.

Власники несуть необмежену вiдповiдальнiсть, i всi партне-
ри спiльно вiдповiдають за будь-якi бiзнесовi борги. Бiльше того,
вони також є вiдповiдальними окремо: кожен партнер є зобов’я-
заним на повну величину свого майна у разi банкрутства.

До ведення справ зазвичай долучаються всi партнери, але
можливо, що деякi з них лише надають грошi i не беруть участi
у щоденних справах бiзнесу (таких партнерiв називають “спля-
чими”).

Бiльшiсть партнерств повинна мати “партнерську” угоду, яка
встановлює права iндивiдуальних партнерiв.

Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю є бiзнесом з юри-
дичною особою, вiдокремленою вiд власникiв бiзнесу. Власники
компанiї називаються акцiонерами. Акцiонери мають призна-
чати директорiв, якi вiдповiдатимуть за контроль над компанi-
єю вiд їхнього iменi.

Зобов’язання власникiв обмежено повною величиною виплат
за їхнi акцiї. Таким чином, якщо акцiї випущено “частково опла-
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ченими”, то у випадку лiквiдацiї акцiонери матимуть зобов’я-
зання сплатити несплачений внесок. Якщо ж акцiї випущено
“повнiстю оплаченими”, то акцiонери не матимуть подальших
зобов’язань.

Прибутки потрiбно декларувати щороку, а дивiденди, як пра-
вило, сплачуються кожному акцiонеру пропорцiйно до його час-
тки (номiнальної вартостi акцiй, якими вiн володiє). Зазвичай
акцiї дають право голосу на зборах компанiї.

Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю повиннi мати Мемо-
рандум i Статут акцiонерного товариства. Усi компанiї мають
щороку проходити зовнiшнiй аудиторський облiк.

Нову корпоративну одиницю – партнерство з обмеженою
вiдповiдальнiстю (Limited liability partnership) – було введено у
Великiй Британiї в 2001 р. Ця бiзнесова одиниця дає переваги
обмеженої вiдповiдальностi, у той час як решта характеристик
традицiйного бiзнесового партнерства залишаються.

Будь-яка фiрма, що складається з двох або бiльшої кiлькостi
членiв (пiдкреслимо: не партнерiв) i займається прибутковим
бiзнесом, може стати партнерством з обмеженою вiдповiдальнi-
стю (ПОВ). ПОВ, як i компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю, є
окремою юридичною особою i, хоча ПОВ вiдповiдає за свої акти-
ви i пасиви, вiдповiдальнiсть окремих членiв обмежена. (Однак,
проти окремих членiв, яких викрито у халатностi або шахрай-
ствi, можуть бути вжитими вiдповiднi заходи; це справедливо i
для компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю.)

На вiдмiну вiд компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю, ПОВ
не мають меморандуму i статуту. Загалом ПОВ керуються пар-
тнерською угодою, яка могла вже бути в силi в iснуючому пар-
тнерствi. На вiдмiну вiд компанiї з обмеженою вiдповiдальнi-
стю, тут не iснує директорiв (або секретарiв) i, звичайно, немає
акцiонерiв. ПОВ оподатковується так само, як i партнерство.

ПОВ виявляються найбiльш зручними для професiйних фiрм
(таких, як аудиторськi та адвокатськi контори).

Закритi та вiдкритi компанiї з обмеженою вiдповiдальнiс-
тю Вiдкрита компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю є компа-
нiєю, у меморандумi якої встановлено, що вона вiдкрита, та яка
випуcтила акцiонерний капiтал на суму, не меншу 50 000 фун-

59



тiв стерлiнгiв. Назва вiдкритої компанiї з обмеженою вiдповiд-
альнiстю має закiнчуватися словами “public limited company”
(або, скорочено, plc).

Всi iншi компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю вважають
закритими. Назва закритої компанiї з обмеженою вiдповiдаль-
нiстю має закiнчуватися словом “limited” (або, скорочено, ltd).
Закритiй компанiї не дозволяється робити свої акцiї загально-
доступними.

Вимогою фондової бiржi для компанiї, що бажає мати лiстинг
(бути допущеною до котирування) на фондовiй бiржi, є те, щоб
вона була вiдкритою компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю.

Переваги компанiй з обмеженою вiдповiдальнiстю Обме-
жена вiдповiдальнiсть полегшує залучення капiталу. Це осо-
бливо важливо у випадках комерцiйних пiдприємств, дiяльнiсть
яких пов’язана з ризиком накопичення великих боргiв, та тих,
що вимагають великих капiталовкладень.

Роздiлення володiння i менеджменту допускає змiну власни-
ка (власникiв) акцiй без впливу на хiд бiзнесу. Воно також до-
зволяє фiрмi наймати професiйних менеджерiв.

Обмежена вiдповiдальнiсть дозволяє великiй кiлькостi лю-
дей iнвестувати грошi в малих кiлькостях з мiнiмальною пе-
ревiркою перспектив компанiї. У свою чергу, це дозволяє iнве-
сторам диверсифiкувати областi їхньої дiяльностi i їхнiй ризик
збанкрутiти.

Недолiки компанiй з обмеженою вiдповiдальнiстю Якщо
активи компанiї вичерпано, гарантiї, що комерцiйнi кредито-
ри одержать грошi пiсля банкруства, немає. Так само, клiєнти,
якi внесли передоплату за товари чи послуги, не можуть гаран-
тувати їхнє одержання. (Згадайте iсторiї про збанкрутiлi авiа-
компанiї, чиї пасажири були змушеними термiново шукати iншi
шляхи подорожi.)

Обмежена вiдповiдальнiсть дозволяє людям ставати спiввла-
сниками без активного врахування довгострокових потреб ком-
панiї. Бiльше того, iнтереси бiржових гравцiв – зростання цiни
акцiї у якомога коротший термiн – прямо суперечать довгостро-
ковим iнтересам компанiї.
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Менеджерi компанiї можуть мати цiлi, що не найкращим чи-
ном вiдображають iнтереси акцiонерiв (це вiдомо, як проблема
представництва).

Iснує також проблема iнформацiйних асиметрiй, коли рiзнi
зацiкавленi сторони (менеджери, акцiонери, кредитори) мають
рiзну iнформацiю про справжню величину фiнансових активiв.
Це пiдсилює потребу у прийняттi належних стандартiв облiку.

2.2.2 Типи капiталу компанiї

Всiм органiзацiям потрiбний капiтал для фiнансування при-
мiщень, обладнання й операцiй. Головнi джерела фiнансiв –
довгострокових, середньострокових та короткострокових – роз-
глядаються нижче. Альтернативнi категорiї довгострокових бор-
гiв i акцiонерних фiнансiв будуть розглянутi бiльш детально в
пунктi 2.2.4.

Довгостроковий капiтал

Позичковий капiтал Компанiя випускає позичковий капi-
тал, щоб збiльшити надходження грошей вiд iнвесторiв. При
поверненнi боргу компанiя сплачує iнвесторам потiк вiдсотко-
вих платежiв разом з кiнцевим поверненням капiталу. Величи-
ни вiдсоткових та капiтальних платежiв можуть бути конкре-
тизованими на початку операцiї. Випуски позичкового капiталу
можуть котируватися на фондовiй бiржi.

Прийнято виражати позичковий капiтал в одиницях номiна-
лу. Зазвичай вiдсотковi платежi виражають як долю номiналь-
ної вартостi. Частiше за все позичковий капiтал випускають за
номiнальною цiною або дещо дешевше (з дисконтом). Майже
весь позичковий капiтал погашається за номiнальною вартiстю.
Iнодi його погашають вище номiналу (з премiєю).

Власники позичкового капiталу є кредиторами компанiї. Во-
ни не мають права голосу. Права власникiв позичкового капi-
талу мають бути встановленi в угодi про позику, складенiй у
момент випуску позики. У бiльшостi випадкiв призначається до-
вiрена особа, яка дiятиме вiд iменi власникiв позичкових цiнних
паперiв. Довiрена особа є зазвичай корпоративною органiзацiєю,
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такою, як банк або страхова компанiя. Юридична документацiя,
що встановлює обов’язки компанiї-емiтента щодо власникiв по-
зичкового капiталу, вiдома як довiрча угода.

Звичайнi акцiї Звичайнi акцiї – це головний шлях фiнан-
сування компанiй у Великiй Британiї. Акцiонери є власниками
бiзнесу. Вони мають право залишкової вимоги, тобто вони отри-
мують усi активи i прибутки, що залишаються у бiзнесу пiсля
сплати усiх боргiв. Звичайнi акцiї пропонують iнвесторам висо-
кi потенцiйнi прибутки за високий ризик, особливо, ризик втрат
капiталу. Початкова поточна доходнiсть (тобто норма прибутку
на акцiю за її поточної ринкової цiни) є низькою, але дивiденди
мають зростати з iнфляцiєю i реальним зростанням активiв ком-
панiї. Iсторично склалося, що звичайнi акцiї дають найбiльший
дохiд порiвняно з будь-яким iншим класом довготривалих ак-
тивiв. Через це, iнвестори були готовими погодитися з високою
дисперсiєю доходiв, що приводить до низької короткострокової
ефективностi навiть для добре диверсифiкованого портфелю.

Звичайнi акцiї майже нiколи не погашаються. Акцiонери ма-
тимуть кiлькiсть голосiв на зборах пропорцiйно до числа акцiй,
якими вони володiють. Вони отримуватимуть дивiденднi плате-
жi, що робляться з прибуткiв компанiї. При лiквiдацiї компанiї
вони у черзi пiсля всiх кредиторiв компанiї.

Всi акцiї мають номiнальну вартiсть, часто 25 пенсiв. Номi-
нальна вартiсть не має вiдношення до ринкової вартостi акцiї.
Компанiям не дозволяється випускати акцiї цiною нижче номi-
налу (а номiнал не може бути меншим за 25 пенсiв). У облiку
компанiї вказується номiнальна вартiсть випущеного акцiонер-
ного капiталу. Меморандум компанiї встановлює загальну но-
мiнальну величину статутного акцiонерного капiталу. Випуще-
ний акцiонерний капiтал – це фактично номiнальна вартiсть
випущених акцiй. Випущений акцiонерний капiтал не може бу-
ти бiльшим за статутний акцiонерний капiтал.

Звичайнi акцiї мають найнижчий ранг серед усiх фiнансiв,
випущених компанiєю. Дивiденди не є правовим зобов’язанням
компанiї. Дивiденди сплачуються тiльки за рiшенням ради ди-
ректорiв. На практицi директори намагаються сплачувати по-
стiйно зростаючий потiк дивiдендiв.
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Середньостроковi фiнанси компанiї

Закупiвля у вiдстрочку Угода про закупiвлю у вiдстрочку
є угодою про взяття товарiв в оренду на певний перiод часу з
регулярними рентними виплатами i подальшу купiвлею това-
рiв наприкiнцi перiоду прокату. Законне володiння приходить
до покупця тiльки тодi, коли зроблено останнiй платiж. Якщо
покупець не зробив належних платежiв протягом дiї угоди, про-
давець може забрати товар.

Продаж у кредит Продаж у кредит є нормальним прода-
жем товару з угодою про те, що оплату буде зроблено серiєю ре-
гулярних внескiв протягом встановленого перiоду часу. Законне
володiння товаром приходить до покупця при укладаннi угоди.
Продавець не може вимагати повернення товару, навiть якщо
покупець не сплатив, вiн може лише вимагати сплати через суд.

Орендування, лiзинг Оренда є угодою, за якою власник ак-
тиву (орендодавець) вiддає орендатору право використовувати
актив протягом певного перiоду часу в обмiн на регулярну се-
рiю виплат. Законна власнiсть при цьому не переходить в iншi
руки. Є два типи оренди: операцiйна та фiнансова оренда.

При операцiйнiй орендi орендатор бере на себе бiльшiсть ри-
зикiв, пов’язаних з володiнням активом. Оренда триватиме про-
тягом перiоду часу, порiвняного з iмовiрним експлуатацiйним
термiном активу. Сучаснe вартiсть платежiв при угодi показу-
ють в балансi орендатора двiчi: як актив i як вiдповiдний пасив.

При фiнансовiй орендi всi ризики, пов’язанi з володiнням та
експлуатацiєю активу, залишаються в орендодавця. Зокрема,
якщо протягом оренди актив вийде з ладу, орендодавець мати-
ме замiнити актив робочим.

Банкiвський кредит Банкiвський кредит є видом середньо-
строкового позичання в банку, коли повна сума позики сплачу-
ється на поточний рахунок боржника, i боржник бере на себе
вiдповiдальнiсть робити вiдсотковi виплати та капiтальну ви-
плату в повному розмiрi позики. Банкiвськi кредити зазвичай
забезпечуються активами боржника плаваючої застави – тобто
всi активи компанiї (або особи) слугують гарантiєю позики. Вiд-
соткова ставка звичайно коливається. Бiльшiсть британських

63



банкiв кредитують на перiод 7 рокiв або менше, однак термiни
часто змiнюються.

Є кредити, коли боржник може повертати позику платежа-
ми, повiдомляючи банк за декiлька днiв до кожної чергової ви-
плати. Такi угоди називаються кредитними лiнiями.

У разi масштабного позичання використовуються комплекснi
кредити. Наприклад, багатовалютнi кредити та синдикованi
кредити (коли кредит надається групою банкiв).

Короткостроковi фiнанси компанiї

Банкiвськi овердрафти Овердрафт є формою короткостро-
кового позичання у банка, коли позичальник має можливiсть
брати грошi з поточного рахунку так, що вiн стає негативним, до
певної узгодженої границi. Позичальник сплачує вiдсотки тiль-
ки в розмiрi, в якому вiн у дiйсностi робив овердрафт. Нiяких
конкретних капiтальних виплат не робиться.

Овердрафти, що надаються компанiям, є зазвичай забезпе-
ченими плаваючою заставою. Вiдсотки, що стягуються за овер-
драфт, є вищими, нiж при позичаннi такої ж суми. Банк може
вимагати негайного вiдшкодування овердрафту без жодного по-
передження.

Комерцiйний (торговельний) кредит Комерцiйний кредит
є угодою мiж компанiєю i одним з її постачальникiв оплатити
товари або послуги пiсля того, як вони були наданi.

У бiльшостi випадкiв нiяких явних вiдсоткiв не стягується. У
багатьох галузях вiдстрочений платiж є настiльки звичайним,
що при термiновий сплатi можна домовитися про певнi знижки.

Факторинг Є два типи факторингу: факторинг без регресу
та факторинг з регресом.

Факторинг без регресу має мiсце, коли постачальник продає
свої комерцiйнi борги фактору (комiсiонеру), щоб отримати го-
тiвковi платежi за рахунками ранiше дати, вказаної в цих ра-
хунках. Фактор переймає на себе всю вiдповiдальнiсть за кре-
дитний аналiз нових рахункiв, збiр платежiв i кредитнi збитки.
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Факторинг з регресом забезпечує тiльки ранню оплату за ра-
хунками. Це позика, що є забезпеченою рахунками-фактурами.
Кредитний ризик залишається за початковим постачальником.

Перевiднi векселi Перевiдний вексель (фактично, вимога
на сплату боргу покупця товару в кредит) може бути “акцепто-
ваним” банком (за певну плату). Це означає, що банк гаран-
тує виплату за векселем будь-кому, хто триматиме вексель у
момент погашення. Таким чином, вексель можна продати для
збiльшення короткострокових фiнансiв. Коли iндосант (особа,
що робить передавальний запис на векселi) є “прийнятним” бан-
ком, то вексель називають прийнятним перевiдним векселем.
Перевiдний вексель, якщо вiн є “прийнятним”, є дуже надiйною
iнвестицiєю.

Перевiднi векселi вiдомi як “двоiменнi” папери, тому що на
них вказано назву компанiї-боржника та акцептуючого банку.

Комерцiйнi папери Комерцiйний папiр – це синонiм корот-
кострокового позичання великими компанiями. Вiн є докумен-
том на пред’явника, який випускається з дисконтом та погашає-
ться за номiналом. Номiнал стерлiнгового комерцiйного паперу
не може бути меншим 500 000 фунтiв. Комерцiйнi папери не
котируються на фондовiй бiржi. Компанiї, якi бажають залу-
чити фiнанси за допомогою випуску стерлiнгових комерцiйних
паперiв, мають дотримуватися певних мiнiмальних стандартiв.
Компанiя-емiтент мусить:

• мати лiстинг на Лондонськiй фондовiй бiржi;

• дати заяву з пiдтвердженням того, що вона виконуватиме
вимоги фондової бiржi i що не було нiяких несприятливих
змiн вiдтодi, коли компанiя востаннє оприлюднила облiко-
вi документи у вiдповiдностi з правилами фондової бiржi.
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2.2.3 Оподаткування

Особисте оподаткування

Особистому оподаткуванню типово пiдлягають усi фiнансо-
вi ресурси iндивiдуума, основними джерелами яких є:

• дохiд (або зароблений – зарплата й оклад, або незаробле-
ний – iнвестицiйний дохiд та рента);

• прибуток вiд дiяльностi як iндивiдуального пiдприємця або
партнера;

• успадкований статок;

• прирости капiталу;

• величина активiв у володiннi.

У багатьох країнах оподатковуються лише надходження го-
тiвки, оскiльки вони вказують на грошi, доступнi для фiнансу-
вання сплати податкiв. Там, де податок визначається величи-
ною активiв, припускається можливiсть реалiзацiї активiв, щоб
утворити фонди, потрiбнi для сплати податкiв.

Крiм платоспроможностi, уряди також намагаються гаран-
тувати громадянам достатний залишковий прибуток та статок
для забезпечення їхнiх основних потреб. Тому зазвичай податко-
вi зобов’язання стягуються пiсля врахування всiх iстотних дже-
рел статку та/або прибутку, i певнi базовi рiвнi прибутку або
статку вiднiмаються при розрахунку. Однак може бути особли-
вий механiзм, за яким податки стягуються з джерел прибутку
протягом перiоду оподаткування, щоб прискорювати потiк пода-
ткiв для уряду. У такому разi при остаточному розрахунку для
перiоду встановлюють кiнцеву виплату (або кредит), потрiбну
для коригування податкових платежiв.

Загалом уряди прагнуть гарантувати, щоб потоки доходiв
оподатковувалися лише один раз i не ранiше, нiж вони потра-
пляють до одержувача. Однак, якщо податки також наклада-
ються на статок або особливi активи, “подвiйне” оподаткуван-
ня можливе (оскiльки активи можуть бути придбаними з фон-
дiв, що вже сплатили податки). Потрiбно аналiзувати, чи мають
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граничнi ставки податку зростати, спадати, або залишатися ста-
лими при змiнi бази оподаткування особи.

Неоподаткований рiвень прибутку або статку може коригува-
тися залежно вiд особистих чи сiмейних обставин. Таким чином,
неоподаткована частка прибутку, вiдома як особиста податкова
пiльга, може вiднiматися з прибутку перед обчисленням пода-
ткових зобов’язань. Iснують також iншi податковi пiльги, на-
приклад, пiльги за вiком. У деяких країнах можливi додатковi
пiльги для подружнiх пар.

Деякi прибутки не пiдлягають оподаткуванню. Наприклад,
у Великiй Британiї не оподатковуються:

• бiльшiсть доходiв вiд азартних iгор;

• бiльшiсть форм соцiальної допомоги;

• прибутки вiд певних типiв iнвестицiй, як-от:

– TESSA (органiзацiя з пiдтримки жертв насильства у
сiм’ї);

– PEP (програма капiталовкладень у британськi компа-
нiї);

– ISA (програма пенсiйних ощадних рахункiв).

Звiльнення вiд податку також можливе для певних форм ви-
даткiв, наприклад, внескiв у затвердженi пенсiйнi схеми.

Коли найманi робiтники одержують “додатковi бонуси” (пен-
сiя, оплачувана вiдпустка, вiдрядження) разом з заробiтною пла-
тою або окладом, величина таких бонусiв зазвичай входить до
визначення оподаткованого доходу. Для iнвестицiйного прибут-
ку податок звичайно стягується з джерела прибутку. Для цiлей
оподаткування валовий прибуток включається у розмiр опода-
ткованого прибутку, але стягнутий з джерела податок вiднiма-
ється вiд податкових зобов’язань особи.

Податок на прирiст капiталу

Особи та компанiї типово пiдлягають податку на прирiст
капiталу. Прирости капiталу для бiльшостi активiв оподатко-
вуються. Однак можуть бути виключення. Наприклад, у Вели-
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кiй Британiї такi активи звiльняються вiд податку на прирiст
капiталу:

• особистi автомобiлi;

• основне приватне помешкання;

• iноземна валюта, отримана для особистого використання;

• цiннi папери британського уряду та iншi квалiфiкацiйнi
цiннi папери з фiксованим вiдсотком.

Оподаткований прирiст типово визначається як цiна продажу
мiнус вартiсть купiвлi. Цiну продажу при пiдрахунку може бути
знижено, щоб вiдобразити певнi витрати, пов’язанi з продажем.
Вартiсть купiвлi може бути збiльшеною на будь-якi суми, пов’я-
занi з придбанням, i на витрати, зробленi для пiдвищення вар-
тостi активу пiд час володiння ним. У нормальних обставинах
цiною покупки є початкова цiна активу. Однак, сказане вище
означає, що прирости номiнальної вартостi активу, якi спричи-
нила iнфляцiя, мають оподатковуватися. Щоб уникнути цього,
можлива iндексацiя цiни покупки.

У Великiй Британiї у особистому оподаткуваннi iндексацiй-
ну знижку було замiнено (з квiтня 1998 р.) системою “звуже-
ння”, знижуючою сплачуваний податок на прирости капiталу
для довгострокових iнвестицiй. Однак iндексацiя все ще засто-
совується з дати купiвлi до березня 1998 р., а також при опода-
ткуваннi компанiй.

Втрати капiталу звичайно можуть вiднiматися вiд приростiв
капiталу у тому ж самому роцi. Будь-яка невикористана втрата
капiталу може бути перенесена на наступний рiк (роки). Прави-
ло зменшення приростiв капiталу не застосовується, якщо втра-
та капiталу вiдбувається лише з-за iндексацiйної знижки.

У бiльшостi країн особи сплачують податок тiльки на тi опо-
даткованi прирости, що перевищують певний допустимий рi-
чний рiвень. Для особи величина оподаткованого приросту ка-
пiталу додається до оподаткованого прибутку i пiдлягає пода-
тку на прирiст капiталу за граничною ставкою податку для осо-
би. Компанiї сплачують корпоративний податок на оподаткова-
нi прирости за ставкою, за якою вони звичайно сплачують кор-
поративний податок.
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Корпоративний податок

Компанiї зобов’язанi сплачувати корпоративний податок на
їхнi оподаткованi прибутки. Оподаткованi прибутки включають
як прибуток (без витрат), так i прирости капiталу. Вiдправною
точкою для оцiнювання оподаткованого прибутку є “прибуток
вiд звичайної дiяльностi до стягнення податку” (ПСП) з рахунку
прибуткiв i збиткiв. Але цi цифри потребують уточнення.

По-перше, при пiдрахунку ПСП вiднято всi витрати, навiть
тi, що не звiльняються вiд податку, наприклад, розважання клi-
єнтiв, штрафи, тощо, тому їх треба додати назад. По-друге, пода-
ткова адмiнiстрацiя використовує власний пiдхiд до амортизацiї
(це природно, оскiльки методи рiзних компанiй сильно вiдрiзня-
ються, i не можна пiдлаштуватися пiд усi), а саме: вона дозво-
ляє списати дозволене капiтальне вiдрахування – певну частку
вартостi активу, залежну вiд його природи i вiку. Наприклад,
за перший рiк використання можна списати 50 % вартостi ви-
робничих активiв. Але вiдображенi в рахунку амортизацiйнi ви-
трати слiд додати назад до ПСП. По-третє, ПСП включає прибу-
ток вiд iнвестицiйної дiяльностi, зокрема дивiденди за акцiями.
Компанiя, що виплачує дивiденди, вже сплатила корпоратив-
ний податок на прибутки, з яких виплачуються дивiденди, тому
дивiденди виплачуються разом iз закрiпленим податковим кре-
дитом. Такий прибуток, що виплачується британськими компа-
нiями разом зi закрiпленим податковим кредитом при розподiлi
їхнiх прибуткiв пiсля утримання податкiв, називають звiльне-
ним iнвестицiйним прибутком. Таким чином, щоб уникнути
подвiйного оподаткування, цей прибуток вiднiмають вiд ПСП
для визначення оподаткованого прибутку.

Однак уряди iнодi намагаються мотивувати компанiї на збе-
реження i реiнвестування прибуткiв. Це може бути досягнено
стягненням бiльших податкiв на дивiденди, нiж на “збереженi”
прибутки, або звiльненням вiд податку на новi iнвестицiї (та-
кi, як згаданi вище капiтальнi вiдрахування). Доходи вiд таких
iнвестицiй мають тодi оподатковуватися звичайним чином. Час-
тковий приклад цього стосується пенсiйного забезпечення, коли
уряд може намагатися заохотити приватнi та iнституцiональнi
пенсiйнi плани, пропонуючи звiльнення вiд податку (або навiть
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субсидiї) на внески i, можливо, на iнвестицiйнi прибутки з пен-
сiйних схем. У той час як кiнцева пенсiйна виплата буде опода-
тковуватися при виплатi, окремi отримувачi часто будуть мати
вигоду вiд режиму низьких податкiв, коли вийдуть на пенсiю. В
деяких країнах такi фонди з податковими перевагами можуть
слугувати й iншим цiлям (таким, як придбання домiвок, медич-
нi витрати, фiнансування освiти та тренiнгiв).

Звiльнення вiд подвiйного оподаткування Бiльшiсть кра-
їн мають угоди про подвiйне оподаткування з iншими країнами.
Звiльнення вiд подвiйного оподаткування означає, що мiсцева
податкова влада дозволяє компанiям та окремим особам iз за-
кордонними доходами вiднiмати податок, сплачений за кордо-
ном, вiд їхнiх податкових зобов’язань вдома. Найбiльшою сумою,
що може вiднiматися, є ставка податку на валовий прибуток
вдома. Звiльнення вiд подвiйного оподаткування застосовується
лише для прибутку, що отримано за кордоном, але не для дохо-
ду капiтальної природи.

Iншi податки

Iншi категорiї податкiв, що накладаються на доходи компа-
нiй i iндивiдуумiв, включають:

• гербовий збiр на контрактуальнi документи;
• податки на спадщину;
• податок з продажiв;
• податок на додану вартiсть;
• ввiзне мито;
• майновi податки.

Також можлива система оподаткування витрат, як загальних
(наприклад, податок з обiгу), так i специфiчних (наприклад, ввi-
зне мито або акциз). Система таких специфiчних податкiв може
бути влаштована таким чином, щоб пiдтримати певнi види спо-
живчих витрат або щоб збiльшити доходи для певних категорiй
урядових витрат. Деякi групи “основних” витрат, такi, як ви-
трати на основнi продукти харчування, можуть звiльнятися вiд
податку з обiгу.
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2.2.4 Фiнансовi iнструменти

Основнi види фiнансових iнструментiв

Борг або позичковий капiтал Головнi характеристики бор-
гу або позичкового капiталу було обговорено вище. Тепер ми
розглянемо основнi типи облiгацiй (боргових цiнних паперiв).

Борговi акцiї (дебентури) Борговi акцiї – це позики, що за-
безпечуються деякими або всiма активами компанiї. Це означає,
що якщо компанiя неспроможна зробити один з купонних пла-
тежiв або капiтальний платiж, то власники акцiй можуть вда-
ватися до рiзних заходiв. Вони можуть призначити лiквiдато-
ра (тимчасово управляючого майном боржника) для отримання
прибуткiв з забезпечених активiв або заволодiти забезпеченим
активом для продажу з метою сплати боргу.

Є два типи боргових акцiй.
Iпотечна (заставна) облiгацiя, або облiгацiя з фiксованою за-

ставою: фiксована застава означає, що у правовiй документацiї
про iпотечну облiгацiю зазначено конкретнi забезпеченi активи.

Дебентура з плаваючою заставою: компанiя може змiнити
забезпеченi активи за нормального ходу справ. Наприклад, вона
може продати активи за умови замiни їх на рiвнозначнi активи.
Коли компанiя неспроможна зробити капiтальнi або вiдсотко-
вi виплати, то власники дебентури можуть звернутися до суду,
щоб перетворити плаваючу заставу на фiксовану.

Борговi акцiї несуть той ризик, що купоннi або капiтальнi ви-
плати не буде зроблено, але їхнiх власникiв захищено забезпе-
ченими активами. Величина всiх виплат, як капiтальних, так
i вiдсоткових, може зменшитися за рахунок iнфляцiї.

Борговi акцiї також можуть бути не достатньо ринковими.
Загальний дохiд за ними вiдображає всi цi ризики.

Борговi акцiї й облiгацiї використовуються для залучення ве-
ликих фондiв. Вони мають фiксовану дату погашення i фiксо-
вану вiдсоткову ставку, так що боржник несе вiдомi зобов’язання
з обслуговування боргу. Вiдсотковi платежi вiднiмаються з по-
даткових зобов’язань (як витрати компанiї). Власники боргових
облiгацiй є кредиторами компанiї i не мають права втручатися
в її роботу.
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Однак вiдсотковi виплати повиннi здiйснюватися незалежно
вiд прибутковостi компанiї або стану готiвкового потоку, незда-
тнiсть дотримуватися узгоджених термiнiв може поставити по-
дальше iснування компанiї пiд загрозу.

Незабезпеченi облiгацiї Для незабезпечених облiгацiй не-
має конкретного забезпечення позики. Якщо компанiя оголошує
дефолт, власники облiгацiй можуть вiдшкодувати збитки через
суд. Власники незабезпечених облiгацiй мають нижчий ранг за
власникiв боргових акцiй. Iншi кредитори компанiї мають одна-
ковий ранг з власниками незабезпечених облiгацiй.

Валовий дохiд при погашеннi вищий, нiж дохiд за борговими
акцiями, що компенсує нижчу ринковiсть та вищий ризик.

Єврооблiгацiї Традицiйно британськi компанiї випускали
облiгацiї у рамках дiючих у Великiй Британiї податкових та
правових норм. Проте можливо позичати i в iншiй країнi. З
1950-х рокiв стало можливо заключати угоди з комерцiйними
банками про випуск позичкового капiталу так, щоб вiн не пiд-
падав пiд правовi або податковi норми жодної країни. Ринок
такого типу позичкового капiталу вiдомий як ринок “Євро”. Ком-
панiї в усьому свiтi залучають грошi, випускаючи єврооблiгацiї.
Єврооблiгацiї можуть випускатися у будь-якiй валютi, включа-
ючи євро. Частiше за все їх деномiновано у доларах, такi облi-
гацiї називають “євродоларовими” або просто “євродоларами”.
Поширеними є наступнi типи єврооблiгацiй:

• “бульдоги” – деномiнованi у фунтах i призначенi для бри-
танського ринку облiгацiї;

• “янкi” – євродоларовi облiгацiї, призначенi для американ-
ського ринку;

• “самураї” – деномiнованi у iєнах i призначенi для японсько-
го ринку.

Бiльшiсть єврооблiгацiй погашається за номiналом у встанов-
лений день, протягом дiї єврооблiгацiї виплачуються фiксованi
купоннi виплати. Однак купони за єврооблiгацiями виплачую-
ться щорiчно, а не що пiвроку. Майже всi єврооблiгацiї є незабез-
печеними. Єврооблiгацiї випускаються у формi документiв “на
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пред’явника”. Вимагаючи вiдсоткових виплат, власники мають
вiдрiзати купони з документу та надсилати їх компанiї (або її
платiжному агенту).

Незначна кiлькiсть єврооблiгацiй має змiннi купоннi випла-
ти. Це так званi “облiгацiї (ноти) з плаваючим вiдсотком” (див.
c. 77). Випущено багато iнновацiйних типiв єврооблiгацiй. Тор-
гiвля бiльшiстю єврооблiгацiй здiйснюється через банки, а не
через фондовi бiржi.

Валовий дохiд при погашеннi залежить вiд емiтента (звiдси
ризик) i вiд величини емiсiї (звiдси ринковiсть). На реальний
дохiд впливатиме iнфляцiя.

Єврооблiгацiї також використовуються для залучення зна-
чних сум — мiнiмальна допустима величина емiсiї становить 75
млн $. Вони є зручним засобом залучення великих сум iнозем-
ної валюти без виходу на iноземнi фiнансовi ринки. Можливе
залучення фондiв за нижчою ставкою, нiж за вiдсоткову ставку
вдома, але тут можуть виникати ризики, пов’язанi з обмiнним
курсом, якщо залученi фонди конвертуються в мiсцеву валюту
для використання в домашнiх проектах.

Власний (акцiонерний) капiтал

Загальнi характеристики акцiй, або власного капiталу, обго-
ворювалися вище. Тепер ми розглянемо деякi подальшi аспе-
кти акцiй. Ринковiсть звичайних акцiй змiнюється вiдповiдно
до розмiру, але зазвичай вона значно вища, нiж у позичкового
капiталу тiєї ж самої компанiї. Три основнi причини цього:

1) для багатьох компанiй значна частина їхнього капiталу ви-
ступає у виглядi звичайних акцiй. Тому є тенденцiя випуска-
ти великi кiлькостi звичайних акцiй;

2) бiльшiсть компанiй мають тiльки один тип звичайних акцiй,
у той час як їхнiй позичковий капiтал скорiш за все розбито
на декiлька рiзних випускiв;

3) iнвестори схильнi купляти i продавати звичайнi акцiї бiльш
часто, нiж торгувати позичковим капiталом, оскiльки зали-
шкова натура звичайних акцiй робить їх бiльш чутливими
до змiн поглядiв iнвестора про компанiю.
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Час вiд часу компанiї випускають варiацiї описаних вище ба-
зових звичайних акцiй, наприклад: акцiї “з вiдстроченим дивi-
дендом”, звичайнi акцiї з можливiстю погашення, акцiї без пра-
ва голосу, акцiї з правом декiлькох голосiв та “золотi” акцiї у
нещодавно приватизованих галузях.

Привiлейованi акцiї Привiлейованi акцiї значно менш по-
ширенi, нiж звичайнi акцiї. Якщо компанiя одержує достатнi
доходи, вони пропонують фiксований потiк звiльненого iнвести-
цiйного прибутку.

Привiлейованi акцiонери мають переважне право на будь-
якi дивiденди, або на повернення капiталу, або на те й iнше ра-
зом, порiвняно зi звичайними акцiонерами. За привiлейованими
акцiями сплачуються фiксованi дивiденди, тому їх можна роз-
глядати як певний вид цiнних паперiв з фiксованим вiдсотком.
Зазвичай вони не дають права голосу.

Дивiденди не обов’язково мають сплачуватися. Проте, якщо
дивiденди не сплачуються за привiлейованими акцiями, то i за
звичайними акцiями не може бути сплачено дивiдендiв. Зазви-
чай привiлейованi акцiонери набувають права голосу, якщо їм
не сплачуються дивiденди. Вони також отримуватимуть право
голосу, якщо права, що прикрiплено до їхнiх акцiй, змiнюються.

Бiльшiсть привiлейованих акцiй є кумулятивними i не по-
гашаються. Привiлейованi акцiї також можуть бути: некумуля-
тивними, такими, що погашаються, акцiями участi, конвертова-
ними, ступiнчастими.

За кумулятивними привiлейованими акцiями треба спла-
чувати заборгованi дивiденди, так само, як i поточний щорiчний
дивiденд, перед сплатою дивiдендiв звичайним акцiонерам.

Акцiї участi дають право на частку прибуткiв понад фiксо-
ваного дивiденду, якщо дивiденди за звичайною акцiєю переви-
щують певну величину.

За ступiнчастими акцiями (акцiями з доходом, що пiдвищу-
ється) дивiденди пiдвищуються попередньо встановленим чи-
ном.

Для всiх iнвесторiв очiкуваний дохiд за привiлейованими ак-
цiями вiрогiдно буде нижчим, нiж дохiд за звичайними акцiя-
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ми, тому що ризик вiд володiння привiлейованими акцiями мен-
ший.

Для бiльшостi iнвесторiв привiлейованi акцiї дають менший
пiсляподатковий прибуток, нiж позичковий капiтал. Однак для
платникiв корпоративного податку привiлейованi акцiї можуть
iнодi давати бiльший чистий прибуток, нiж позичковий капiтал.

Ринковiсть привiлейованих акцiй подiбна до ринковостi ак-
цiонерного капiталу.

Вирiшальною вiдмiннiстю привiлейованих акцiй вiд звичай-
них є те, що дивiденди за привiлейованими акцiями (крiм акцiй
участi) є обмеженим фiксованою величиною, яка сплачується
майже завжди. Тому за iнвестицiйними якостями привiлейова-
нi акцiї бiльше подiбнi до незабезпечених облiгацiй, нiж до зви-
чайних акцiй.

Конвертованi цiннi папери

Конвертованими видами цiнних паперiв компанiї є конвер-
тованi незабезпеченi облiгацiї та конвертованi привiлейованi
акцiї. Вони є, вiдповiдно, незабезпеченими облiгацiями та при-
вiлейованими акцiями, якi можна обмiняти на звичайнi акцiї
компанiї-емiтента пiзнiше. Додатковий прибуток у перспективi
означає, що емiтенту не потрiбно пропонувати надмiрно великi
вiдсотки за облiгацiями, щоб залучити кредиторiв.

Iнвестор нiчого не сплачує за конвертацiю, крiм вiдмови вiд
привiлейованих акцiй. Конвертований цiнний папiр має вста-
новлену рiчну вiдсоткову ставку, виплати здiйснюються двiчi
на рiк. Для конвертованих привiлейованих акцiй установлена
ставка буде чистою, оскiльки прибуток за ними є звiльненим
i сплачується з податковим кредитом. Дата обмiну може бути
єдиною датою або, на вибiр власника, одною з ряду конкретних
дат. Перiод перед першою можливою датою для обмiну вiдомий
як перiод спокою.

Для кожного обмiну буде видiлятися конкретна кiлькiсть
звичайних акцiй. Якщо iнвестор вирiшує не обмiнювати, тодi
цiнний папiр може продовжувати дiю як облiгацiя або привiле-
йована акцiя протягом певного перiоду часу, вiдомого як зали-
шок. Альтернативою може бути негайне погашення на встанов-
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ленiй основi. У будь-який час цiна одержання однiєї звичайної
акцiї шляхом придбання належної кiлькостi конвертованих ак-
цiй i подальшого обмiну має бути порiвнянною з ринковою цiною
акцiї. Рiзниця мiж цими цiнами вiдома як конверсiйна премiя
(премiя за конвертацiю).

Характеристики конвертованого цiнного паперу протягом ча-
су перед обмiном є чимось середнiм мiж характеристиками цiн-
ного паперу з фiксованим вiдсотком i звичайної акцiї. При на-
ближеннi дати конвертацiї стає зрозумiлiшим, чи залишиться
вiн облiгацiєю, чи стане звичайною акцiєю. Таким чином, його
поведiнка стає ближчою до поведiнки цiнного паперу, на який
вiн перетвориться.

Конвертованi цiннi папери загалом забезпечують бiльш висо-
кий прибуток, нiж звичайнi акцiї, та бiльш низький прибуток,
нiж традицiйнi облiгацiї i привiлейованi акцiї.

Щодо приростiв капiталу, для всiх конвертованих цiнних па-
перiв можлива сплата податку. Облiгацiї дають незвiльнений
прибуток, а привiлейованi акцiї – звiльнений.

Загалом цiни конвертованих цiнних паперiв є менш вола-
тильними (мiнливими), нiж цiни вiдповiдних акцiй.

З точки зору iнвестора конвертованi цiннi папери дають мо-
жливiсть комбiнувати нижчий ризик боргових цiнних паперiв з
потенцiалом високих прибуткiв за акцiєю. Цiною за це є нижчий
поточний дохiд, нiж за облiгацiєю або привiлейованою акцiєю.

Варанти

Варанти є опцiонами купiвлi, що виписано компанiєю на її
власну акцiю. (Детальнiше про опцiони див. нижче.) Коли вони
виконуються, компанiя випускає додатковi акцiї i продає їх вла-
сникам опцiонiв за страйковою цiною (цiною виконання). Таким
чином, виконання варантiв веде до збiльшення кiлькостi акцiй,
що знаходяться в обiгу. Це, в свою чергу, веде до “розчинення”
величини компанiї.

Варанти часто додаються до випуску облiгацiй з фiксованим
вiдсотком, щоб зробити їх бiльш привабливими для iнвесторiв –
значна частина облiгацiй з приватним розмiщенням продається
з варантами. Варанти також часто надаються iнвестицiйним
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банкам у якостi компенсацiї за андеррайтинг (гарантоване роз-
мiщення цiнних паперiв) або використовуються для вiдшкоду-
вання збиткiв кредиторам у разi банкрутства.

Власникам варантiв не надається право голосу або отрима-
ння дивiдендiв. Але цiна виконання автоматично коригується
при виплатi дивiдендiв або дробленнi акцiї.

Типово варант дiє декiлька рокiв. Пiсля їхнього утворення
варантами iнодi торгують окремо вiд облiгацiй, до яких вони
були прикрiпленi з початку.

Облiгацiї з плаваючим вiдсотком

Облiгацiї з плаваючим вiдсотком є випущеними на ринку Єв-
ро середньостроковими борговими цiнними паперами, вiдсотко-
вi платежi за якими “плавають” разом зi змiною короткостро-
кових вiдсоткових ставок, можливо, з оговореною мiнiмальною
ставкою. Таким чином, емiтент не повинен оцiнювати майбу-
тнi вiрогiднi рiвнi iнфляцiї i вiдсоткових ставок при випуску, а
позичальник не вимагає премiї за iнфляцiйний ризик.

Субординований борг

У разi дефолту власник субординованого боргу має ранг ниж-
че основних кредиторiв фiрми (але вище привiлейованих акцiо-
нерiв i звичайних акцiонерiв). Борг субординованому кредитору
є “молодшим боргом” i повертається пiсля задоволення претен-
зiй всiх “старших” кредиторiв. Рейтинг боргу, а отже й умови,
на яких вiн випускається, вiдображатимуть цей нижчий рiвень
безпеки.

Опцiони, випущенi компанiями

На додачу до варантiв i конвертованих цiнних паперiв, голов-
ним класом опцiонiв, що випускаються компанiями, є управлiн-
ськi опцiони на акцiї (executive stock options). Вони є, фактично,
варантами, випущеними для старших менеджерiв компанiї як
частина їх компенсацiйного пакету, з цiною виконання, яка слу-
гує цiллю для управлiнця. Як зауважено вище, результатом та-
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кого випуску є розчинення величини акцiй в обiгу. Вiдповiдно,
вiд фiрм зi значною кiлькiстю випущених варантiв вимагається
звiтувати про доходи, що пiдраховано на “повнiстю розчиненiй”
основi. Це формально враховує потенцiйне зростання кiлькостi
акцiй.

Ф’ючерси

Ф’ючерснi контракти є стандартизованими контрактами, якi
укладаються мiж двома сторонами про торгiвлю конкретним
активом у призначену дату за встановленою цiною i якими тор-
гують на бiржi.

Фiнансовi ф’ючерси базуються на вiдповiдних фiнансових iн-
струментах у бiльшiй мiрi, нiж на фiзичних товарах. Iснують
чотири основнi категорiї:

• ф’ючерси на облiгацiї;
• ф’ючерси на короткостроковi вiдсотковi ставки;
• ф’ючерси на фондовi iндекси;
• валютнi ф’ючерси.

На деяких ринках також доступнi ф’ючерси на окремi цiннi
папери.

Кожна сторона у ф’ючерсному контрактi повинна вкласти су-
му грошей, вiдому як маржа, до клiрiнгової (розрахункової) па-
лати. Виплати маржi пом’якшують потенцiйнi втрати, яких сто-
рони можуть зазнати з-за майбутнiх несприятливих рухiв цiн.

Коли контракт вперше укладено, у клiрiнгову палату вноси-
ться первiсна маржа.

Додатковi внески варiацiйної маржi робляться щоденно, щоб
забезпечити контроль над кредитним ризиком клiрiнгової пала-
ти. Цей ризик може зростати пiсля укладання контракту через
подальший несприятливий рух цiни.

Ф’ючерси на облiгацiї Для виконання контракт вимагає
фiзичної доставки облiгацiї. Якщо у контрактi вказано конкре-
тну облiгацiю, тодi можливо просто доставити необхiдну кiль-
кiсть цього цiнного паперу. Якщо в контрактi вказано уявну
облiгацiю, то має бути певний її зв’язок з готiвковим ринком.
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Облiгацiї, придатнi для доставки, є в реєстрi бiржi. Сторона,
що доставляє облiгацiю, має вибрати з реєстру цiнний папiр з
найдешевшою доставкою. Цiна, яку сплачує отримуюча сторо-
на, може бути вiдкоригована, щоб врахувати той факт, що ку-
понна ставка реальної облiгацiї може не дорiвнювати купоннiй
ставцi уявної облiгацiї, на який ґрунтується вказана в контрактi
цiна.

Ф’ючерси на короткостроковi вiдостковi ставки Шлях, за
ким вiдбувається котирування, означає, що при падiннi вiдсот-
кових ставок цiни зростають i навпаки. Вказана цiна дорiвнює
100 мiнус тримiсячна вiдсоткова ставка. Наприклад, для вiд-
соткової ставки 6,25 % цiною ф’ючерсу буде 93,75.

Контракт базується на вiдсотках, що сплачуються за уявним
депозитом на визначений перiод у майбутньому. Однак капi-
тальнi i вiдсотковi виплати не переходять з рук у руки. По за-
кiнченнi покупець буде мати прибуток (або збиток) вiдповiдно
до рiзницi мiж цiною, вказаною в контрактi i цiною, за якою
насправдi здiйснюється торгiвля.

При цьому сторона, що виконує доставку, матиме вiдповiд-
ний збиток (або прибуток).

Ф’ючерси на фондовi iндекси Контракт забезпечує уявну
передачу активiв, що лежать в основi бiржового iндексу за кон-
кретною цiною у конкретну дату. Насправдi передача активiв
не вiдбувається, а контракт розраховується у грошах, як ф’ючерс
на короткострокову ставку.

Валютнi ф’ючерси Контракт вимагає доставки встановле-
ної кiлькостi заданої валюти у вказаний день.

Використання фiнансових ф’ючерсiв Компанiя може ви-
користовувати фiнансовi ф’ючерси, щоб “зафiксувати” вартiсть
активiв або пасивiв, або щоб гарантувати величину надходжень
та платежiв. Наприклад, якщо компанiя залучила капiтал за
допомогою позики з плаваючим вiдсотком, але бажає зафiксу-
вати свої майбутнi вiдсотковi платежi, вона може використову-
вати ф’ючерси на вiдсотковi ставки, щоб забезпечити оплату за
пiдвищеними вiдсотковими ставками (але вона буде змушена
переплачувати, якщо вiдсотковi ставки на ринку впадуть).
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Так само валютнi ф’ючерси можуть бути використаними для
фiксацiї вартостi iноземних надходжень або виплат. На практи-
цi ж використовують ринки валютних форвардiв.

Опцiони

Опцiони дають iнвестору право, але не зобов’язання, придба-
ти або продати визначенi активи у конкретний день у майбу-
тньому.

Опцiон купiвлi (кол-опцiон) дає право, але не зобов’язання,
купити визначений актив у конкретний день у майбутньому за
встановленою цiною. Опцiон продажу дає право, але не зобов’я-
зання, продати визначений актив у конкретний день у майбу-
тньому за встановленою цiною.

Опцiон Американського типу, або Американський опцiон, є
опцiоном, який можна виконати у будь-який день до закiнче-
ння строку дiї. Опцiон Європейського типу, або Європейський
опцiон, є опцiоном, який можна виконати лише при закiнченнi
строку його дiї.

Серед опцiонiв, якими торгують, є опцiони на окремi акцiї, а
також на фiнансовi ф’ючерснi контракти.

Використання опцiонiв Опцiони дають компанiї або окре-
мому iнвестору можливiсть захиститися вiд несприятливих ру-
хiв у фiнансовому середовищi, в той самий час залишаючи мож-
ливiсть прибутку вiд сприятливих рухiв. Наприклад, компанiя,
яка позичила грошу за змiнною вiдсотковою ставкою, може при-
дбати опцiони для захисту вiд зростання вiдсоткових ставок на
ринку. Якщо ставки спадатимуть, компанiя втратить лише пре-
мiю, сплачену при купiвлi опцiону.

Свопи

Своп є контрактом мiж двома сторонами, за яким вони пого-
джуються обмiнятися серiями платежiв за попередньо домовле-
ною формулою.

У найбiльш поширеному видi, вiдсотковому свопi, одна сто-
рона погоджується виплатити iншiй регулярну серiю платежiв
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фiксованої величини протягом певного перiоду. Натомiсть iнша
сторона погоджується сплатити серiю змiнних платежiв, вели-
чини яких залежатимуть вiд рiвня короткострокової вiдсоткової
ставки. Обидвi серiї платежiв здiйснюються в однiй i тiй самiй
валютi.

Фiксованi платежi можна розглядати як вiдсотковi виплати
за депозитом iз фiксованою ставкою, у той час як змiннi плате-
жi – як змiннi виплати за тим самим депозитом iз плаваючою
ставкою. Депозит є повнiстю уявним – нiякого обмiну капiталом
не вiдбувається.

Валютний своп є угодою про обмiн фiксованої серiї вiдсотко-
вих платежiв i виплати капiталу в однiй валютi на фiксовану
серiю вiдсоткових платежiв i виплату капiталу в iншiй валютi.

Цiна свопу встановлюється так, що сучасна вартiсть грошово-
го потоку є дещо вiд’ємною для iнвестора i додатною для випу-
скаючої органiзацiї. Рiзниця представляє ту суму, яку iнвестор
готовий платити за переваги свопу з одного боку, i очiкуваний
прибуток емiтента з iншого.

Кожна сторона свопу стикається з двома типами ризику:
ринковим ризиком – ризиком того, що ринковi умови змiня-

ться таким чином, що сучасна вартiсть видаткiв за угодою збiль-
шиться. Учасники фiнансового ринку часто намагаються хеджу-
вати ринковий ризик, укладаючи угоду, що компенсує збитки;

кредитним ризиком – ризиком того, що iнша сторона не здiй-
снить зобов’язань з платежiв. Це може вiдбутися тiльки якщо
своп матиме вiд’ємну величину для сторони, що не виконує зо-
бов’язань, отже, ризик не такий самий, як ризик дефолту бор-
жника за позикою iз порiвняним термiном дiї.

Використання свопiв

Управлiння ризиками Компанiї можуть використовувати
свопи для зменшення ризику балансуванням активiв i пасивiв.
Наприклад, компанiя, що має короткостроковi пасиви, пов’яза-
нi iз плаваючою ставкою, i довгостроковi активи з фiксованими
ставками, може використовувати свопи, щоб досягти бiльш зба-
лансованої позицiї. Валютнi свопи можуть бути використаними
компанiєю з пасивами у однiй валютi й активами – у iншiй.
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Зменшення вартостi боргу Якщо компанiя має вiдноснi пе-
реваги у запозиченнi з плаваючим вiдсотком, у той час як iнша
компанiя має вiдноснi переваги у запозиченнi з фiксованим вiд-
сотком, вони можуть використати вiдсотковий своп для змен-
шення загальної вартостi фiнансування i отримати вигоду вiд
зменшення вартостi боргу. Зауважимо, що вiдносна перевага тут
означає, що вiдноснi кредитнi рейтинги компанiй є рiзними на
ринках довготермiнових та короткотермiнових позик.

2.2.5 Випуск цiнних паперiв

Отримання котирування на фондовiй бiржi

Чому потрiбно котируватися Отримання котирування по-
требує витрат (наприклад, виплат адвокатам та брокерам), як
i пiдтримання котирування (наприклад, щорiчна плата фондо-
вiй бiржi). Так чому ж компанiї вдаються до цих витрат?

Найпошiренiшими мотивами є такi.

• Щоб залучити капiтал для компанiї: отримання коти-
рування дозволяє компанiї продавати новi акцiї на ши-
рокому ринку i, таким чином, залучати великi суми гро-
шей настiльки дешево, наскiльки це можливо. Переважна
бiльшiсть компанiй обирає метод отримання котирування,
який одночасно залучає новi грошi.

• Щоб полегшити подальше залучення капiталу: як тiль-
ки компанiя здобуде котирування, їй стає легше продавати
свої акцiї в майбутньому. На додачу, постачальникам по-
зичкових фiнансiв буде зручнiше надавати грошi компа-
нiї, що котирується, тому що вони вiдчуватимуть бiльшу
безпеку, знаючи, що компанiя буде задовольняти поточнi
вимоги котирування на фондовiй бiржi.

• Щоб надавати iснуючим акцiонерам шлях евакуацiї: на-
приклад, спецiалiсти з надання капiталу невеликому не-
котируваному бiзнесу (вiдомi як венчурнi капiталiсти, ven-
ture capitalists) зазвичай хочуть реалiзувати свої iнвестицiї
через декiлька рокiв. Котирування забезпечує шлях виводу

82



венчурних капiтальних iнвестицiй (часто вони вказуються
як “приватнi капiталовкладення”).

• Що робити акцiї бiльш ринковими i полегшити оцiнюван-
ня: той факт, що акцiї легше оцiнити, допомагає в успадку-
ваннi та обчисленнi податку на прирiст капiталу. Через те,
що акцiї є бiльш ринковими та легше оцiнюються, акцiо-
нери будуть знаходити акцiї бiльш корисним засобом по-
криття власної заборгованостi. Компанiї, що котируються,
часто використовують власнi акцiї, щоб запропонувати цi-
льовим акцiонерам компанiї покупку контрольного паке-
ту. Котированi акцiї значно бiльш ефективнi для цiєї цiлi.
Деякi компанiї пропонують службовцям схеми з акцiями,
щоб допомогти мотивувати штат. Такi схеми будуть бiльш
привабливими, якщо акцiї котируються.

Пропонування для продажу (за фiксованою цiною)

Звичайним методом для одержання котирування на фондо-
вiй бiржi та одночасного залучення нових грошей є пропонува-
ння для продажу. В пропонуваннi для продажу за фiксованою
цiною заздалегiдь визначеної кiлькостi акцiй (або iнших цiнних
паперiв), пропонування здiйснюється для усiєї спiльноти за кон-
кретною цiною.

Замiсть того, щоб продавати акцiї безпосередньо спiльнотi,
компанiя або iснуючi акцiонери продають акцiї емiсiйнiй уста-
новi. Емiсiйна установа тодi стає вiдповiдальною за вiдкритий
продаж акцiй. Для цього емiсiйна установа робить андеррай-
тинг емiсiї. Емiсiйна установа зазвичай є частиною iнвестицiй-
ного банку. Її роль через андеррайтинг при пропонуваннi для
продажу – дiяти подiбно до професiйних консультантiв, що огля-
дають процес у цiлому та координують дiяльнiсть iнших профе-
сiйних консультантiв.
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Календарний план пропонування для продажу

За рiк до пропонування Емiсiйна установа намагатиметься
забезпечити те, щоб попереднi коментарi, що з’являтимуться у
пресi, були сприятливими. Компанiї буде потрiбно пiдготувати-
ся до пропонування, наприклад, змiною свого меморандуму, щоб
зробитися вiдкритою компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю.

Тижнi, що передують емiсiї У цей перiод емiсiйна устано-
ва буде давати поради щодо цiн, якi мають бути встановленi.
Традицiя – бути досить консервативними у цiноутвореннi но-
вої емiсiї. Остаточна цiна не буде встановленою доти, доки не
опублiковано формальний проспект (об’яву) про випуск.

Випуск проспекту Якщо цiну пропонування встановлено,
то проспект (або список учасникiв) публiкується. Проспект, або,
по-iншому, заява про пропонування, публiкується принаймнi в
однiй газетi нацiонального масштабу та може доступним через
iншi iнформацiйнi канали. Проспект мiстить значну частку iн-
формацiї про компанiю та її дiяльнiсть, фiнансовий стан, при-
чини емiсiї та людей, що беруть участь в емiсiї. Обов’язок профе-
сiйних консультантiв – розкрити вiдповiдну iнформацiю. Про-
спект також мiстить реєстрацiйну форму (заяву).

Заява Типово заяви публiки про купiвлю цiнних паперiв
можуть бути зробленi протягом перiоду часу близько тижня пi-
сля випуску проспекту. Зазвичай кiлькiсть заяв перевищувати-
ме розмiр емiсiї на момент закриття пропозицiї. У таких випад-
ках емiсiйна компанiя має визначити основу розмiщення, тобто
те, яким чином визначати тих, чиї пропозицiї прийматимуться
повнiстю, тих, чиї пропозицiї вiдхилятимуться, та тих, чиї про-
позицiї скорочуватимуться.

Пропонування для продажу через тендер

Пропонування для продажу через тендер подiбне до пропо-
нування для продажу за фiксованою цiною. Однак, замiсть за-
лучення заяв за конкретною цiною, емiсiйна установа залучає
учасникiв до тендеру, що визначатиме число акцiй, якi вони
готовi купити, та цiну, яку вони готовi сплатити.
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Пiсля закриття пропозицiї емiсiйна установа визначить єди-
ну цiну виконання. Це може бути найвища цiна, за якою всi цiн-
нi папери можуть бути розмiщеними. Проте, буде обрано нижчу
цiну, якщо це необхiдно, щоб забезпечити достатню рiзноманi-
тнiсть акцiонерiв. Заявки усiх заявникiв, якi пропонували що-
найменше цiну виконання, буде прийнято. Усi заявники, що ма-
ли успiх, сплачуватимуть цiну виконання, незважаючи на те,
наскiльки бiльшу цiну вони замовляли. Заяви, у яких вказано
цiну, що менша за цiну виконання, буде вiдхилено.

Пiльговi методи отримання лiстингу

Пропонування для пiдписки Подiбне до пропонування для
продажу. Воно здiйснюється, як правило, за фiксованою цiною,
але може вiдбуватися через тендер. Проте не вся емiсiя вiдбу-
вається через андеррайтинг, компанiя продає свої акцiї безпосе-
редньо спiльнотi. При цьому компанiя, що випускає акцiї, несе
(принаймнi частку) ризику недостатньої пiдписки. Навiть якщо
немає андеррайтингу, зазвичай емiсiйна установа все ж братиме
участь як консультант випуску.

Розмiщення (або конкурентнi розмiщення) Найпростiший
та найдешевший метод здiйснення малих випускiв вiдомий як
розмiщення (плейсiнг), або конкурентне розмiщення.

Емiсiйна установа спочатку купує цiннi папери у компанiї.
Потiм вона звертається до iнституцiональних iнвесторiв, таких,
як пенсiйнi фонди та органiзацiї страхування життя безпосере-
дньо. Цiннi папери пропонуються установам, радше нiж на вiд-
критий ринок публiцi.

Впровадження Впровадження, або iнтродукцiя не вклю-
чає продажу жодних акцiй. Воно просто означає, що iснуючi ак-
цiї будуть в майбутньому котируватися на фондовiй бiржi. Для
повного лiстингу 25 % акцiй мають перебувати у вiдкритому
володiннi, тобто частка “вiльно плаваючих” акцiй, виключаю-
чи стратегiчне володiння у фiлiалах або спiльне володiння, по-
винна становити принаймнi 25 % вiд випущених акцiй. Фондова
бiржа дозволяє впровадження лише у разi, коли цi вимоги вже
виконано.
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Роль андеррайтингу Андеррайтинг завжди застосовують
при пропонуваннi для продажу. Андеррайтинг також може бу-
ти використаним для iнших типiв випуску акцiй. Андеррайтинг
є формою захисту вiд ризику неуспiшної емiсiї.

Перелiчимо основнi етапи андеррайтингу.

1. Радше нiж брати на себе ризик не впоратися iз продажем
усiх акцiй i залученням достатньої суми грошей, компанiя
здiйснить продаж усiх акцiй за узгодженою цiною емiсiйнiй
установi. Компанiя оплачуватиме гонорар емiсiйнiй уста-
новi. Або, у разi пропонування для продажу, гонорар може
бути включеним у рiзницю мiж цiною, за якою продано ак-
цiї емiсiйнiй установi, та цiною, за якою емiсiйна установа
продає їх спiльнотi.

2. Емiсiйна установа бере на себе ризик, що не всi акцiї бу-
дуть проданi. Проте емiсiйна установа не бажатиме брати
на себе ризик повнiстю. Емiсiйна установа влаштовувати-
ме субандеррайтинг. В обмiн на комiсiйнi субандеррайтери
погоджуються взяти частку акцiй, що не проданi спiльнотi.

3. Емiсiї оцiнюються таким чином, щоб вони були успiшними.
Емiсiйна установа опiкується тим, щоб не перевищити цiну
емiсiї. Головний ризик, з яким стикаються андеррайтери, є
несподiвана подiя, що трапляється мiж угодою прийняття
андеррайтингу та датою закриття пропонування для про-
дажу.

4а. Повнiстю пiдписана емiсiя: емiсiя вiдбувається та є пов-
нiстю пiдписаною. Емiсiйна установа та субандеррайтери
матимуть андеррайтерський прибуток рiвним до їхнiх ан-
дерайтерських комiсiйних мiнус адмiнiстративнi витрати.

4б. Частково пiдписана емiсiя: емiсiя вiдбувається, але не всi
акцiї продано. Андеррайтери та субандеррайтери отриму-
ють гонорари/комiсiйнi, але вони також мають оплатити
всi акцiї, що не були проданi.
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Емiсiї, зробленi вже котированою компанiєю

Випуски нових акцiй Випуски нових акцiй трапляються,
коли компанiя пропонує подальшi акцiї за даною цiною iсну-
ючим акцiонерам пропорцiйно до iснуючої в них власностi. За
вимогами фондової бiржi, коли компанiя бажає залучити бiль-
ше капiталу через подальший випуск акцiй, вона зобов’язана
запропонувати новi акцiї iснуючим акцiонерам. Це є частиною
прав акцiонеру.

Цiна буде з дисконтом вiд поточної цiни акцiї.
Основними результатами успiшної емiсiї є:

• створюються новi акцiї;
• до компанiї надходять додатковi грошi;
• загальна цiна компанiї в цiлому має збiльшитися через

надходження додаткових грошей;
• цiна за акцiю буде спадати у залежностi вiд розмiру дис-

конту та кiлькостi нових акцiй, що випущено.

Цiлi випускiв нових акцiй З перспектив компанiї стають
зрозумiлими цiлi залучення бiльшої кiлькостi грошей. Причини
потреби в бiльшiй кiлькостi грошей дуже рiзнi. Реакцiя ринку
цiнних паперiв на окремi випуски нових акцiй буде дуже сильно
залежати вiд причин емiсiї.

Календарний план для випуску нових акцiй За декiлька
тижнiв перед випуском нових акцiй, компанiя обговорює мо-
жливiсть емiсiї з консультантами. Компанiї часто полюбляють
робити випуски нових акцiй, коли ринок на пiдйомi, тому що це
залучає бiльше грошей за даних витрат.

Компанiя публiкує документ про порядок пропонування, що
пояснює, чому вiдбувається випуск нових акцiй. Акцiонери то-
дi надсилають листи про попередню участь, та акцiї почина-
ють продаватися без прав (тобто при продажу акцiї всi права та
привiлеї за нею залишаються за продавцем). Самi права також
можуть бути проданими. Акцiонерам надається три тижнi або
бiльше для прийняття пропозицiї або продажу їхнiх “неоплаче-
них прав” (nil-paid rights, привiлей акцiонерiв на купiвлю акцiй
нового випуску з дисконтом).
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Вплив на цiну акцiї Ринкова капiталiзацiя задається як

ринкова капiталiзацiя = P × кiлькiсть акцiй,

де P є цiною акцiї.
Перед випуском нових акцiй цiна акцiї визначається як

P =
ринкова капiталiзацiя

кiлькiсть акцiй
.

Цiною за акцiю пiсля випуску нових акцiй є

P∗ =
початкова ринкова капiталiзацiя + додаткова вартiсть

кiлькiсть нових акцiй
.

Щоб визначити цiну акцiї без прав, необхiдно оцiнити компо-
ненту додаткової вартостi у попереднiй рiвностi.

Факторами, включеними у додаткову вартiсть, є:

+ кiлькiсть нових грошей, залучених випуском нових акцiй;

− витрати емiсiї;

± змiна у вартостi, що базується на переглянутому ринковому
сприйняттi компанiї та призначення грошей, якi вклада-
тимуться.

Коли лише перший з трьох наведених вище факторiв розгляда-
ється при спробах обчислити цiну акцiй пiсля нового випуску,
то це вiдомо як пiдрахунок теоретичної цiни акцiї без прав.

Теоретична цiна P′ є середньозваженим значенням P, тобто
цiни акцiй перед випуском нових акцiй, та цiни Q, за якою акцiї
пропонуються в новому випуску. Точнiше, якщо випуск вiдбува-
ється за схемою “m нових акцiй на кожнi n iснуючих”, то

P′ =
nP + mQ

n + m
.

Оскiльки новi акцiї пропонуються з дисконтом, цiна акцiї без
прав буде нижчою за початкову цiну акцiї.

Хоч статтi видаткiв легко включити у пiдрахунок, неможли-
во точно обчислити реакцiю ринку. Часто цiна акцiї пiсля ви-
пуску нових акцiй негайно буде падати нижче теоретичної се-
редньозваженої цiни.
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Можливi дiї акцiонерiв Може бути декiлька причин, за яки-
ми акцiонер вирiшує не використовувати права, такi, як вiдсу-
тнiсть грошей або небажання пiдсилювати свою участь у компа-
нiї. У цих випадках акцiонери можуть продавати свої права. Те,
що вони продаватимуть – це їхнi неоплаченi права. Теоретична
ринкова вартiсть неоплачених прав є рiзницею мiж цiною акцiй
без прав та цiною акцiй нового випуску, тобто

P′ −Q =
n(P −Q)

m + n
.

Андеррайтинг випуску нових акцiй Для випускiв нових ак-
цiй андеррайтинг не є обов’язковим, зокрема, якщо новi акцiї
пропонуються з великим дисконтом. Однак в бiльшостi випад-
кiв андеррайтинг вiдбувається.

Перевагою для компанiї-емiтента мати емiсiю з андеррай-
тингом є те, що це напевно залучить бажану кiлькiсть додат-
кових грошей. Проте компанiї можуть уникнути потреби у ан-
деррайтингу емiсiї встановленням цiни пропозицiї, що є дуже
низькою порiвняно з ринковою цiною.

Бонуснi емiсiї Бонусна емiсiя (iнодi вона називається капi-
талiзацiйною) – це емiсiя, при якiй компанiя надає вiльнi акцiї
всiм звичайним акцiонерам пропорцiйно до їхнього iснуючого
володiння. Вiд акцiонерiв нiякої оплати не вимагається.

Основнi наслiдки бонусної емiсiї є такими:

• створюються новi акцiї;

• нiяких грошей не надходить;

• базова вартiсть компанiї в цiлому не змiнюється;

• цiна акцiї зменшується пропорцiйно збiльшенню кiлькостi
акцiй;

• загальна вартiсть власностi кожного iнвестора лишається
незмiнною;

• резерви акцiонерiв в балансовому звiтi конвертуються в ак-
цiонерний капiтал (звiдси назва – капiталiзацiйна емiсiя).
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Мета бонусної емiсiї Аргументи на користь бонусної емiсiї
переважно псiхологiчнi.

Ринковiсть: бiльша кiлькiсть акцiй з меншою цiною покра-
щує ринковiсть.

Щось з нiчого: акцiонерам може сподобатися iдея отримати
додатковi акцiї, якi не потрiбно оплачувати. Звiдси назва “бо-
нусна емiсiя”.

Минула прибутковiсть: бонусна емiсiя може вiдбутися тiль-
ки якщо iснують достатнi резерви для капiталiзацiї. Це озна-
чає, що бонусна емiсiя частiше пов’язана з успiшними компанiя-
ми, котрi збудували значнi резерви з залишкiв прибуткiв. Успi-
шнiсть означає, що бонусна емiсiя можлива, тобто до бонусної
емiсiї вдаються, щоб неявно повiдомити про успiшнiсть.

Майбутня довiра: мiнiмальна цiна, за якою може вiдбувати-
ся випуск нових акцiй, є номiнальною цiною акцiї. Проте ви-
пуски нових акцiй вiдбуваються з дисконтом. Тому випуски но-
вих акцiй можливi, якщо поточна цiна акцiй вища за номiналь-
ну цiну. Бонусна емiсiя зменшує цiну акцiї. Тому за допомогою
бонусної емiсiї можна знизити здатнiсть компанiї до майбутнiх
випускiв нових акцiй. Таким чином, якщо директори компанiї
вирiшують мати випуски нових акцiй, вони повиннi бути впев-
неними у майбутнiх перспективах компанiї.

Зростаючi дивiденди: Деякi компанiї зазвичай роблять неве-
ликi бонуснi емiсiї (наприклад, 1 нова акцiя до 10 iснуючих) i
зберiгають тi самi дивiденди на акцiю. В цих випадках бонусна
емiсiя призводить до пiдвищення дивiдендiв або є його знаком.

Бiльш прийнятна ставка дивiдендiв: якщо дивiденди вира-
жено як частину номiнальної вартостi, то цифри можуть зда-
ватися надмiрними. Це може вести до несприятливої реакцiї
суспiльства або проблеми зi службовцями, якi вiдчувають, що
дивiденди занадто високi. Цього можна уникнути через бонус-
ну емiсiю.

Статус довiреної особи: вимогою Закону про компанiї є те,
що компанiя мусить мати мiнiмум випущеного акцiонерного ка-
пiталу у 1 млн фунтiв для того щоб дiяти як довiрена особа.
Бонусна емiсiя конвертує резерви в акцiонерний капiтал i та-
ким чином дозволяє компанiї виконувати цю вимогу.
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Недолiки Витрати компанiї: Перед компанiєю постануть
адмiнiстративнi витрати на емiсiю нових акцiй та iнформуван-
ня акцiонерiв.

Витрати iнших: Кожного разу, коли потрiбно зареєструвати
розмiр дивiдендiв або цiн акцiй, наприклад, для iнвестицiйних
дослiджень або пiдрахунку податку на прирiст капiталу, вини-
кає потреба позбутися штучного впливу бонусної емiсiї.

Вплив на цiну акцiї З теоретичних мiркувань, бонусна емi-
сiя n нових акцiй на m старих знижує цiну акцiї з P до величини

P × m

m + n
.

Тут припускається, що ринок повнiстю байдужий до бонусної
емiсiї. Реальнi змiни в цiнi акцiї можуть бути незначними у той
чи iнший бiк, їх можна оцiнити наступним чином

• вони можуть дещо пiдвищитися, якщо переможуть психо-
логiчнi фактори, або

• вони можуть дещо впасти, якщо ринок вирiшить, що ви-
трати на емiсiю переважають вигоди.

2.3 Вступ до фiнансової звiтностi

2.3.1 Сутнiсть фiнансового облiку

Користувачi

Припускається, що фiнансова звiтнiсть має чотири групи ко-
ристувачiв:

• особи, що iнвестують в акцiї, тобто наявнi та потенцiйнi
акцiонери;

• кредитори, як довгостроковi, так короткостроковi;

• службовцi;

• дiловi партнери, тобто покупцi та постачальники.
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Члени кожної з цих чотирьох груп мають природну зацiкавле-
нiсть у фiнансовiй звiтностi:

Iнвестори в акцiї: рiшення про iнвестицiї вимагають iнфор-
мацiї про прибутки та рух капiталу. Аналiтики постiйно готу-
ють та вдосконалюють прогнози функцiонування. Рiчний звiт
забезпечує можливiсть “точного налагодження” цих прогнозiв.
Iснуючi власники акцiй також вимагають iнформацiю про опе-
рацiї, санкцiонованi дирекцiєю, з метою нагляду.

Кредитори: рiшення про надання позики включають вимi-
рювання ризику дефолта. Позичальник бажає знати, чи може
бiзнес виробити досить готiвки для виплати боргу. Позичальник
також буде бажати впевненостi в тому, що бiзнес має адекватну
базу активiв, щоб виконати свої зобов’язання у випадку неплато-
спроможностi. Для цього угода про позику часто мiстить обме-
жувальнi зобов’язання, що базуються на облiкових показниках.

Службовцi: їм цiкаво, чи буде пiдприємство здатним стабiль-
но сплачувати зарплати i гарантувати зайнятiсть. (Проте, мо-
жливiсть використання облiкової iнформацiї тут обмежена.)

Дiловi партнери: Дiловi партнери зацiкавленi у безперебiй-
ностi продажiв (покупцi) та придбання матерiалiв i послуг (по-
стачальники). Їхнi iнтереси тому подiбнi до iнтересiв власникiв
акцiй. Вони можуть також використовувати облiкову iнформа-
цiю, намагаючись дiзнатись про внутрiшнi питання цiноутворе-
ння та торговельну полiтику компанiї.

Рiчний звiт великої компанiї буде тому мати широке коло чи-
тачiв. На додаток до “природних” користувачiв, описаних вище,
фiнансова звiтнiсть також вивчається:

• урядовими установами (особливо податковою iнспекцiєю);

• конкурентами;

• потенцiйними хижаками – компанiями-поглиначами.

Вiдносини мiж менеджментом компанiї та рiзними користува-
чами, вказаними вище, можуть бути складними. В кращому ра-
зi, є вiрогiдним певний степiнь недовiри. Наприклад, власники
акцiй можуть турбуватися тим, що директори дiятимуть в їхнiх
власних iнтересах, навiть коли це буде шкiдливо для компанiї.
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У найгiршому разi, це буде вiдкрита ворожiсть. Наприклад, ди-
ректори навряд чи нададуть добровiльно iнформацiю про фун-
кцiонування компанiї, якщо вона може бути використана потен-
цiйними конкурентами. Менеджмент тому може спокушатися
стримувати iнформацiю або ж викривляти данi, якi вони публi-
кують.

Джерела регулювання

Правдивiсть опублiкованої фiнансової звiтностi забезпечує-
ться накладанням правил з рiзноманiтних джерел.

Грубо такi правила можна подiлити на тi, що вимагають роз-
криття конкретних даних (це в основному закон про компанiї
(Companies Act) 1985 р. та правила лiстингу фондової бiржi) та
тими, у яких iдеться про спосiб, в який вiдповiднi данi мають
бути пiдрахованi (це в основному професiйнi стандарти облiку i
концепцiї та традицiї). Наприклад, закон про компанiї вимагає,
щоб компанiї повiдомляли суму, стягнену за зношення фiксо-
ваних активiв, але правила щодо обчислення зношення можна
знайти в стандартах, що публiкуються професiйною бухгалтер-
ською органiзацiєю.

Фактично iснує мережа правил, i регулятори можуть робити
пiдготовку фiнансової звiтностi доволi складною для виконан-
ня. На щастя, iснує прийнятна кiлькiсть зв’язкiв мiж рiзними
збiрками правил.

Встановленi вимоги

Закон про компанiї вимагає, щоб компанiї надавали:

• балансовий звiт, що показує фiнансовий стан на останнiй
день фiнансового року компанiї;

• рахунок прибуткiв та збиткiв за фiнансовий рiк;

• детальнi розкриття даних, якi зазвичай надаються як серiя
примiток до рахункiв;

• звiт директорiв;

• звiт аудиторiв.
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Форма та змiст рахунку прибуткiв i збиткiв та балансового звiту
обговорюються далi.

Облiковi вимоги Закону про компанiї складаються з багатьох
сторiнок деталiзованих правил. Проте iснує одна першорядна
вимога. Це те, що фiнансовi звiти мають давати “правдивий та
чесний погляд”. Закон не визначає правдивiсть i чеснiсть, тоб-
то цю фразу треба iнтерпретувати за звичайним сенсом слiв:
зазвичай, “правдивiсть” означає, що рахунки не дають хибної
iнформацiї, а “чеснiсть” – що сукупнiсть фактiв у звiтностi не
веде до викривлення iнформацiї внаслiдок, скажiмо, пропускiв.
Однак, зростаюча маса випадкiв свiдчить, що це є спецiальним
термiном, який має технiчне значення для облiковцiв.

Великою мiрою правдивiсть i чеснiсть звiтностi може бути ви-
значеною тим, як вона виконує всi правила та норми, висвiтле-
нi вище. Однак, необхiдно виходити за межi формальних вимог
розкриття iнформацiї або вiдхилитися вiд правил виконання об-
числень, якщо потрiбно дiяти так, щоб компанiя давала чесну
i правдиву iнформацiю. I ця вимога дивитися у разi потреби за
межi наявних правил надає незалежного iснування концепцiї
правдивостi та чесностi.

Типовi складовi рiчного звiту

Рiчний звiт компанiї, що котирується на фондовiй бiржi, мо-
же займати 60–70 сторiнок. Багато з цих “рекламних” матерi-
алiв, що публiкуються, мають добровiльну основу. Ядро звiту,
однак, пiдкоряється строгим правилам.

Типовий змiст рiчного звiту британської компанiї наведено у
табл. 2.1

Як бачимо, приблизно лише третина iнформацiї стосується
саме фiнансової звiтностi, яку вимагають оприлюднувати, ре-
шту дано на добровiльнiй основi. Не потрiбно вивчати деталь-
но типовий рiчний звiт. Кращий шлях отримати деяке розумiн-
ня змiсту фiнансової звiтностi – це обрати та вивчити пару звi-
тних наборiв. Скажiмо, можна використати послуги, що надає
Financial Times. Це описано на сторiнках роздiлу газети про ком-
панiї та ринки.
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1 Змiст

2–3 Бiографiчна довiдка про директорiв

4 Сторiнка ключових цифр з фiнансової звiтностi, зокрема,
прибутки, дивiденди, основнi тенденцiї

5 Аналiз обiгу i прибутку за галуззю та розташуванням ви-
робництва

6–9 Звiт голови членам фiрми, включаючи особисту думку
про минулий рiк та перспективи компанiї

10–11 Карта операцiї компанiї по свiту

12–13 Статистика за 30 рокiв

14–48 Огляд дiяльностi, що мiстить докладний аналiз кожного
з головних бiзнес-сегментiв компанiї

49–52 Матерiали про корпоративне управлiння, включаючи ви-
нагороди директорiв

53–59 Звiт директорiв

60–61 Звiт про облiкову полiтику, яка використана у складаннi
рахунку прибуткiв i збиткiв та балансового звiту

62–66 Власне фiнансова звiтнiсть: рахунок прибуткiв i збиткiв,
балансовий звiт, звiт про рух грошей, звiт про змiни в
капiталi, тощо

67 Заява про вiдповiдальнiсть директорiв за фiнансову звi-
тнiсть та звiт аудиторiв

68–90 Примiтки до рахункiв

91–96 Список основних британських та закордонних дочiрнiх
фiрм

Табл. 2.1: Типовий змiст рiчного звiту британської компанiї
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Аудиторський звiт

Вiд кожної компанiї Закон про компанiї вiд 1985 р. вимагає
призначити зовнiшнiх аудиторiв для перевiрки дiяльностi орга-
нiзацiї мiж двома загальними рiчними зборами. Аудитори по-
виннi звiтувати акцiонерам про опублiкованi рахунки: вони ма-
ють прокоментувати, чи є, за їхньою думкою, балансовий звiт i
рахунок прибуткiв i збиткiв складеними належним чином i вiд-
повiдно до Закону про компанiї та прийнятих облiкових стан-
дартiв, а також, чи дають, за їхньою думкою, рахунки компанiї
правдивий та чесний погляд.

Основною метою аудиторського звiту є збiльшення довiри до
фiнансової звiтностi.

Нижче наведено типовий аудиторський звiт.

Звiт аудиторiв членам “Iмярек plc”

Ми провели аудит (перевiрку) фiнансової звiтностi вiд сторiнки i
до сторiнки j.

Iндивiдуальнi вiдповiдальностi директорiв i аудиторiв:
Як описано вище, директори компанiї вiдповiдальнi за пiдготовку

фiнансової звiтностi. Нашою вiдповiдальнiстю є формування незале-
жної думки, що базується на нашому аудитi, про цю звiтнiсть, та до-
ведення нашої думки до вас.

Основа висновку
Ми уклали наш аудит у вiдповiдностi до аудиторських стандартiв,

випущених Бюро аудиторських практик. Аудит включає дослiджен-
ня на базi тестiв, суттєвих ознак, кiлькiсних показникiв та розкриття
даних у фiнансовiй звiтностi. Вiн також включає оцiнку важливих ви-
сновкiв та розглядiв, зроблених директорами у пiдготовцi фiнансової
звiтностi та того, чи облiкова полiтика вiдповiдає обставинам компанiї,
належно застосовується та адекватно розкривається.

Ми плануємо та подаємо наш аудит так, щоб одержати всю iн-
формацiю та пояснення, якi ми вважаємо необхiдними для того, щоб
забезпечити нас достатнiми даними для точностi висновкiв, що фi-
нансова звiтнiсть вiльна вiд невiрних тверджень, причинами яких є
пiдробка, помилка або iнше. У формуваннi нашої думки ми також оцi-
нюємо всюди адекватнiсть поданої iнформацiї у фiнансовiй звiтностi.
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Висновок

На наш погляд, фiнансовi звiти дають правдивий та чесний погляд
на стан справ компанiї на надцатого мартобря надцатого року та її
прибуткiв за рiк, що скiнчився, i є пiдготовленими належним чином
згiдно до Закону про компанiї вiд 1985 року.

Пiдпис аудитора Дата

Цей аудиторський звiт мiстить чимало роз’яснень. Однак, де-
якi мiсця в текстi документа вимагають уважного читання. На-
приклад, декiлька разiв зустрiчається слово “думка”: щоб попе-
редити, що пiдготовка висновкiв та збирання та оцiнювання iн-
формацiї – все включає суб’єктивнi мiркування. Iснують бiльш
тонкi моменти. Наприклад, той факт, що звiт адресований чле-
нам компанiї, означає пересторогу для всiх iнших читачiв, що
аудитор не бере на себе жодного обов’язку пiклуватися за їхнє
використання фiнансової звiтностi, i що аудиторська робота пла-
нувалася для задоволення потреб акцiонерiв i вiдтак може бути
неприйнятною для iнших цiлей.

Наведений звiт, що мiстить безумовно позитивний висновок,
є стандартним. Кожного разу, якщо не має жодних сумнiвiв, що
звiтнi документи дають чесний та правдивий погляд, аудитор
має пiдготувати стандартний звiт i дати безумовно позитивний
висновок. У протилежному разi вiн має пiдготувати “модифiко-
ваний звiт”. У залежностi вiд ступеня непевностi, дiї аудитора
можуть бути наступними.

Якщо у звiтних документах є значна непевнiсть, яка, однак,
не залишає сумнiвiв по чесний i правдивий погляд, то аудитор
має зробити безумовно позитивний висновок, додавши при цьо-
му пояснювальнi параграфи, якi вказують на цю непевнiсть.

Умовно позитивний висновок дається, якщо аудитор одер-
жав недостатньо iнформацiї, або не погоджується з певними ме-
тодами, але все ж таки може зробити висновок.

Якщо iнформацiї недостатньо для висловлення думки, то да-
ється вiдмова вiд висновку.

Якщо аудитор вважає, що фiнансовi звiти не дають чесно-
го та правдивого погляду, причому неповнота та викривлення
настiльки значнi, що не дозволяють дати умовно позитивний
висновок, вiн робить негативний висновок.
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2.3.2 Облiковi принципи

Принцип (iсторичної) вартостi Фiксованi активи (у тому чи-
слы невiдчутнi), що виникають при купiвлi, у балансовому звiтi
записуються за собiвартiстю, зменшеною на накопичену аморти-
зацiю. Цей принцип вартостi iгнорує змiни в купiвельнiй спро-
можностi грошей i може давати рiзнi вартостi для iдентичних
речей, але спрощує ведення бухгалтерських записiв. Бiльшiсть
типiв iнвестицiй, якi класифiкують як активи, та цiннi папе-
ри й деривативи записують за “справедливою” цiною (ринковою
цiною в широкому розумiннi), хоча цiннi папери з фiксованим
вiдсотком можуть бути оцiнюватися за амортизованою вартiстю
в деяких обставинах.

Принцип грошового вимiру Облiковi документи обмежую-
ться речами, якi можливо вимiряти об’єктивно в грошовому ви-
мiрi. Знов це значно спрощує облiк. Це також означає, що балан-
совий звiт буде рiдко давати навiть грубе наближення до вар-
тостi бiзнесу, тому що вiн буде виключати такi речi, як вартiсть
бази клiєнтiв (покупцiв) компанiї, її продуктивнiсть, її бренди.

Принцип продовжуваностi Зазвичай припускають, що бiз-
нес буде функцiонувати невизначений час в його сучаснiй фор-
мi. Ця концепцiя виправдовує обмеження, якi накладає прин-
ципом вартостi: звiтування iсторичних величин для вартостi не
завдає великої шкоди, тому що активи навряд чи будуть прода-
нi в найближчому майбутньому.

Принцип бiзнесової одиницi Справи бiзнесу ведуться окре-
мо вiд тих справ, якi належать власникам. Це цiлком справе-
дливо у випадку компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю, яка
має окрему юридичну особу. Це, однак, також застосовується до
одноосiбних власникiв або партнерiв.

Принцип реалiзацiї Дохiд визнається, якщо i коли вiн є “за-
робленим”. Тому не є необхiдним чекати, поки покупцi оплатять
рахунки. Це дозволяє уникати флуктуацiй у звiтному доходi, якi
можуть виникати, якщо все облiковується на основi готiвки. Це
також може справити враження, що справи бiзнесу гарнi, коли у
дiйсностi вiн знаходиться у небезпецi нестачi готiвки. Бiзнес, що
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розширюється, може звiтувати про дохiд задовго до вiдповiдних
грошових потокiв.

Принцип накопичення Витрати визнаються, якщо i коли
вони прийнятi на себе, незважаючи, чи сплаченi, чи нi суми.
Знов, це дозволяє уникати випадкового розподiлу витрат по пе-
рiодах залежно вiд того, сплаченi чи нi рахунки, що надiйшли.

Принцип дуального аспекту Принцип дуального аспекту
визначає, що кожна операцiя або поправка буде впливати на
двi величини. Наприклад, закупiвля витратних матерiалiв че-
рез касу буде збiльшувати актив складiв та зменшувати готiвко-
вий актив. Ця концепцiя формує основу для системи подвiйних
бухгалтерських записiв.

Принцип матерiальностi Немає сенсу оприлюднювати iн-
формацiю, яка настiльки детальна, що її важко розiбрати. До-
кументи стають зрозумiлiшими, якщо показувати пiдсумки, та-
кi, як “адмiнiстративнi витрати”, замiсть перерахування кожно-
го пункту. Також дуже мало сенсу у внесеннi мiкроскопiчних
поправок, що не впливають на загальну картину. Тому облiков-
цi мають звiтувати грубi наближення певних значень, радше
нiж витрачати багато часу для пiдрахунку точних величин.

Принцип матерiальностi допомагає визначити, наскiльки де-
тальним має бути розкриття iнформацiї. Для цього потрiбно
вiдповiсти на запитання: чи покращить додаткова iнформацiя
розумiння читачем справ компанiї? Примiром, для звiтування
не потрiбний точний пiдрахунок витрат офiсу на олiвцi, але про
штраф, накладений регулятором, потрiбно звiтувати, яким би
малим не був розмiр штрафу.

Принцип обачливостi Для того, щоб пiдготувати фiнансо-
вий звiт, потрiбно уникати надання невиправдано оптимiсти-
чного подання результатiв. Так, для прибутку або будь-якого
активу мають даватися найнижчi можливi цифри. Для витрат
i пасивiв мають використовуватися найвищi можливi цифри.
Це означає, що iснує дуже мала небезпека, що цифри введуть
когось в оманливе вiдчуття надмiрної безпеки через перебiль-
шення потужностей компанiї. Проте принцип обачливостi має
застосовуватися лише в тих ситуацiях, де є невизначенiсть.
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Принцип узгодженостi Цифри, що публiкуються компанi-
єю, мають бути доступними до порiвняння у рiзнi роки. Тому
облiкова полiтика не повинна змiнюватися наступного року, як-
що немає дуже поважних причин зробити це. Будь-якi змiни
повиннi бути пiдкресленi та має бути поясненим їхнiй вплив.

Зведення принципiв разом

Окремо кожен з принципiв дасть не набагато бiльше, нiж здо-
ровий глузд. Багато з них створено, щоб спростити пiдготовку
звiтiв (наприклад, принцип грошового вимiру), в той час, як iн-
шi створенi, щоб зробити звiти бiльш практичними (наприклад,
принцип накопичення робить краще зрозумiлою величини при-
бутку). Зведенi разом принципи, однак, часто суперечать один
одному, що робить їхнє застосування заплутаним однаково для
бухгалтерiв та читачiв фiнансових звiтiв.

Природно, що основна суперечка вiдбувається мiж принци-
пом обачливостi та принципом продовжуваностi i принципом
реалiзацiї. Як можна зробити обачливий погляд, якщо припу-
скається, що бiзнес має майже необмежене корисне життя? Ана-
логiчно, навряд чи є обачливим припускати, що операцiя при-
несе позитивний результат до того, як дохiд справдi отриманий.

Стандарти фiнансового звiтування вказують принципи, яких
треба дотримуватися у виборi облiкової полiтики. Вони закрi-
плюють, що обрана облiкова полiтика має бути такою, щоб “бу-
ти найбiльш придатною для надання правдивого та чесного по-
гляду (на фiнансове становище та прибутки i збитки за перiод)”.
Бiльше того, вони визначають два принципи – принципи про-
довжуваностi та накопичень – як тi, що грають основну роль у
фiнансових звiтах. Точнiше, вимоги є такими:

1. Фiнансовi звiти мають бути пiдготовленi на основi продовжу-
ваностi в усiх випадках, крiм таких:

i) компанiя перебуває в процесi лiквiдацiї або припинила
дiяльнiсть;

ii) у директорiв немає реалiстичної альтернативи лiквiдацiї
або припиненню дiяльностi.
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2. Фiнансовi звiти, окрiм звiту про рух грошей, мають готуватися
на основi облiкового принципу накопичення.

Стандарти звiтування також вимагають, щоб цiлi, з урахува-
нням яких має обиратися облiкова полiтика, були такими:

1) iстотнiсть;

2) надiйнiсть;

3) порiвняннiсть;

4) зрозумiлiсть.

Надiйнiсть потребує точного балансу мiж вимогами нейтраль-
ностi (неупередженостi) та обачливостi при невизначеностi.

2.3.3 Балансовий звiт

Балансовий звiт є пiдсумком фiнансового стану компанiї. Вiн
складається з двох частин:

1) списку всiх речей, якими володiє бiзнес;

2) списку рiзних джерел фiнансування, використаних, щоб за-
безпечувати цi володiння.

Всi цiнностi, якими володiє бiзнес, називаються активами.
Фiнанси можуть бути забезпеченi власниками бiзнесу (капiтал)
або третiми сторонами (пасиви). Логiчно, що уся власнiсть бiзне-
су має бути якось оплачена. У той самий час, всi iнвестованi або
запозиченi суми для бiзнесу мають у чомусь вiдображатися. То-
му iснує простий зв’язок мiж активами, пасивами i капiталом.

Активи = Капiтал + Пасиви.

Це називається балансовою рiвнiстю.
Формат типового балансового звiту наведено у табл. 2.2.
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АКТИВИ

Фiксованi активи

Власнiсть, заводи i обладнання x
Невiдчутнi активи x

x
Поточнi активи

Склади x
Дебет x
Iншi поточнi активи x
Готiвка x

x
Активи загалом* x

КАПIТАЛ I ПАСИВИ

Акцiонерний капiтал x
Iншi резерви x
Утриманi прибутки x
Капiтал загалом x

Непоточнi пасиви

Довгостроковi iнвестицiї x
Довгостроковi резерви x

x

Поточнi пасиви

Кредит x
Короткостроковий борг x
Поточна частина непоточних пасивiв x
Поточне податкове зобов’язання x
Короткостроковi резерви x

x
Пасиви загалом x

Пасиви i капiтал загалом* x

Табл. 2.2: Типовий балансовий звiт.
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Фiксованi активи

Рiзниця мiж фiксованими i поточними активами проявляє-
ться у цiлях, з якими їх придбано, радше нiж у їхнiй природi
(хоча фiксованi активи зазвичай мають фiксовану природу – це
заводи, примiщення, обладнання, земля, тощо). Фiксованi акти-
ви мають довге життя i закупленi з метою їхнього використання
в бiзнесi.

Звичайно, є великий клопiт з iнформацiєю про цифри для
вiдчутних фiксованих активiв.

Вiдчутнi фiксованi активи загалом оцiнюються за собiвартi-
стю мiнус амортизацiя. Амортизацiя має мало спiльного з вiд-
ображенням “правдивої” вартостi активiв в балансовому звiтi.
Замiсть цього є намагання списувати вартiсть активiв, врахову-
ючи витрати протягом їхнього оцiненого корисного життя.

Невiдчутнi фiксованi активи є фiксованими активами, до
яких дослiвно не можна доторкнутися. Найбiльш загальним ти-
пом невiдчутних фiксованих активiв є гудвiл. Вiн виникає, ко-
ли компанiя купує iншу компанiю за бiльшою цiною, нiж за-
лишкова балансова вартiсть. Рiзниця мiж сплаченою цiною та
балансовою вартiстю складає гудвiл. Можливi невiдчутнi акти-
ви включають: вартiсть розвиненостi, концесiї, патенти, торговi
марки та трендовi iмена.

Фiксованi активи можуть включати володiння в iнших ком-
панiях у формi акцiй, позикових цiнних паперiв, дебентури або
прямих боргiв. Вони зазвичай записуються за ринковою цiною.

Проблеми, пов’язанi з оцiнюванням активiв за собiвартiстю з
вирахуванням амортизацiї, можуть бути дещо послабленi регу-
лярною переоцiнкою фiксованих активiв, особливо часто таких,
як земля та будiвлi.

Таким чином, пiдсумок балансу для фiксованих активiв мо-
же складатися iз сумiшi вартостей та оцiнок, датованих на рiзнi
облiковi перiоди та зменшених на амортизацiю, вiдраховану вiд
дати придбання або оцiнювання. Числа будуть тому мати ари-
фметичну точнiсть, але будуть звичайно абсолютно незначущи-
ми для цiлей прийняття рiшень.
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Поточнi активи

Поточними, або обiговими активами є грошi, грошовi еквi-
валенти, та те, що можна конвертувати у грошi у нормальному
ходi бiзнесу.

У рахунках термiн склади (запаси) включає сировину, витра-
тнi матерiали, деталi, незавершенi та завершенi товари, що че-
кають на продаж. Вартiсть складiв, показаних в балансовому
звiтi, менша за чисту вартiсть реалiзацiї.

Дебiторська заборгованiсть (дебет) є сумою, яку клiєнти ком-
панiї заборгували їй за товари або послуги. Пункт “дебет” може
також включати плату за перевiдним векселем, яким володiє
компанiя до отримання.

Поточнi активи, що записанi у пунктi “iнвестицiї”, можуть
включати, наприклад, грошi, покладенi на короткостроковий
депозит.

Числа, що вiдображають склади i дебет, мають бути скори-
гованi взяттям у розрахунок будь-яких передбачених втрат вiд-
повiдно до старiння або псування (для запасiв) або вiрогiдного
дефолту (для дебету).

Пасиви (зобов’язання)

Пасиви аналiзуються згiдно до їхньої дати термiну закiнчен-
ня, або погашення. Величини, якi сплачуються протягом одного
року, класифiкують як поточнi (обiговi). Їх порiвнюють з пото-
чними активами, оскiльки вони вiдображають витрати лiквi-
дних ресурсiв компанiї.

Пасиви, якi не сплачуються протягом одного року, класифi-
кують як довгостроковi. Резерви вiдрiзняються вiд iнших паси-
вiв тим, що суми та термiн цих платежiв є невизначеними (на-
приклад, пенсiйнi схеми). Вони є, тим не менш, пасивами i ма-
ють бути показанi як такi в балансовому звiтi.

Капiтал

Акцiонерний капiтал, або власний капiтал може виникати
рiзними шляхами. Частина є безпосереднiми внесками при ку-
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пiвлi акцiй. Бiльшiсть тих, що залишилися, будуть походити вiд
звичайної дiяльностi. Це включає прибутки, якi не були розпо-
дiленi у виглядi дивiдендiв або не були використанi для викупу
акцiй.

Резерви переоцiнки складаються зi сум, доданих до вартостi
фiксованих активiв. Це буде обговорено у наступному роздiлi.

2.3.4 Рахунок прибуткiв i збиткiв

Рахунок прибуткiв i збиткiв (або рахунок прибуткiв i ви-
трат) дозволяє зазирнути у дiяльнiсть компанiї. Вiн порiвнює
доходи, що породжуються звичайною дiяльнiстю з витратами,
пов’язаними iз отриманням доходу, рiзниця буде прибутком або
збитком за рiк.

Схему типового спрощеного рахунку прибуткiв i збиткiв на-
ведено в табл. 2.3.

тис грн

Обiг x
Витрати на обiг (x)

Валовий прибуток x
Iнший операцiйний прибуток x
Витрати на розповсюдження x
Адмiнiстративнi витрати (x)

Операцiйний прибуток x
Фiнансовий прибуток x

Фiнансовi витрати (x)

Прибуток до сплати податкiв x
Податок (x)

Чистий прибуток x
Сплаченi дивiденди (x)

Прибуток, що вiдноситься до звичайних акцiонерiв x
Прибуток на звичайну акцiю x

Табл. 2.3: Типовий рахунок прибуткiв i збиткiв.
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Обiг

Синонiмами обiгу є продажi, виручка та виторг. У вiдповiд-
ностi з принципом реалiзацiї, виручка записується, коли вона
зароблена, а не у момент сплати за товар.

Витрати на обiг

Витрати на обiг (обiговi витрати, вартiсть продажiв) вклю-
чає сировину, матерiали, компоненти, заробiтну плату, витраче-
нi на виробництво проданих товарiв. Сюди також включаються
змiни у рiвнi складiв та амортизацiйнi витрати. Таким чином,
витрати на обiг дорiвнюють закупiвлi мiнус зростання складiв
плюс заробiтна плата робiтникiв на виробництвi плюс аморти-
зацiя непоточних активiв.

Витрати на розповсюдження та адмiнiстративнi витрати

Витрати на розповсюдження включають витрати, пов’яза-
нi з продажами, дистрибуцiєю, транспортуванням та рекламою.
Адмiнiстративнi витрати, або накладнi витрати включають
вiдповiднi заробiтнi плати разом з винагородами директорiв.

Фiнансовий прибуток i фiнансовi витрати

Фiнансовий прибуток складається з прибутку вiд iнвестицiй
(такий, як рента, вiдсоток за облiгацiями, дивiденди вiд акцiй)
та реалiзованих приростiв капiталу вiд продажу активiв (мiнус
втрати капiталу). Вiн також може включати нереалiзованi при-
рости капiталу вiд переоцiнки активiв, але частiше це робиться
через резерв переоцiнки, про який iтиметься далi.

Фiнансовi витрати включають вiдсотки за позиками.

Податок

Податковi витрати включаються до рахунку прибуткiв i зби-
ткiв, оскiльки компанiї сплачують корпоративний податок на

106



їхнi прибутки. Але точний розмiр податку є предметом обгово-
рень з податковою адмiнiстрацiєю i, взагалi кажучи, вiн буде
вiдомим лише пiсля публiкацiї фiнансових звiтiв. Величина по-
датку в рахунку прибуткiв i витрат є найкращим наближенням
до остаточної величини. Вона рiдко дорiвнює в точностi прибут-
ку до сплати податку, помноженому на ставку корпоративного
податку.

Категорiї прибутку

Розмiр прибутку зазвичай обчислюється у три кроки. Вало-
вий прибуток є рiзницею мiж цiною проданих товарiв i послуг
та витратам на обiг. Операцiйний прибуток звичайно визна-
чається як прибуток без усiх витрат (крiм фiнансових витрат –
вiдсоткiв). Прибуток до стягнення податку є операцiйним при-
бутком з урахуванням фiнансових витрат i прибуткiв.

Значення валового прибутку дає уяву про полiтику цiноутво-
рення компанiї. Рiзниця мiж витратами i цiною продажу зобра-
жує частину накладних витрат i прибутку. Незважаючи на те,
що ця iнформацiя може бути корисною, можливо приготувати
фiнансовi звiти без розрiзнення на обiговi та накладнi витрати.

Прибуток на акцiю

Компанiї зобов’язанi пiдраховувати прибуток на акцiю i пу-
блiкувати їхнiй розмiр в основнiй частинi рахунку прибуткiв i
збиткiв. Прибуток на акцiю дорiвнює прибутку, що вiдноситься
до звичайних акцiонерiв, подiленому на кiлькiсть випущених
звичайних акцiй.

Звiт про рух грошей

Звiт про рух грошей призначений доповнювати рахунок при-
буткiв i збиткiв та балансовий звiт. Рахунок прибуткiв i зби-
ткiв та балансовий звiт є корисними документами самi по собi.
Однак, вони не забезпечують достатньої уяви про грошовий ба-
ланс. Це є несприятливою обставиною, тому що навiть прибу-
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тковi компанiї можуть збанкрутувати, якщо вони недостатньо
лiквiднi.

Банкiвський баланс, звичайно, вказується в рахунку прибут-
кiв i витрат. Легко побачити, як вiн змiнився порiвняно з кiнцем
минулого року. Однак, важко визначити головнi причини таких
змiн. Акцiонери та iншi читачi вимагають докладнiшого опису
грошових потокiв.

Звiт про рух грошей вiдповiдає на три типи питань:

• Чому збiльшився банкiвський овердрафт, незважаючи на
прибутковий рiк для компанiї?

• Чи здатна компанiя створювати грошi, а не прибуток своєю
дiяльнiстю?

• Що було зроблено з позиками, взятими протягом року?

Друге питання неявно стверджує, що прибуток i грошi – це
двi рiзнi речi. Справдi, прибуток за рiк навряд чи вiдображає
змiну банкiвського рахунку. Деякi пункти рахунку прибуткiв i
збиткiв, скажiмо, амортизацiя, не включають руху грошей. Бiль-
ше того, витрати та надходження визнають, коли виставлено
рахунки, а не тодi, коли грошi передаються з рук у руки. По-
вторимося: дуже прибуткова компанiя може все ж зiткнутися з
проблемами лiквiдностi.

Звiт про рух грошей є менш суб’єктивним, нiж рахунок при-
буткiв i збиткiв. По-перше, компанiя може певнi змiни вiдобра-
жати прямо у балансовому звiтi, не вказуючи їх у рахунку при-
буткiв i збиткiв. По-друге, при пiдрахунку прибутку часто по-
трiбнi суб’єктивнi оцiнки: який резерв створити для проблемних
боргiв, який метод амортизацiї використовувати, як оцiнювати
запаси. При складаннi звiту про рух грошей немає такої свободи:
або грошi витраченi, або нi.

Приклад звiту про рух грошей наведено в табл. 2.4.
Грошi вiд звичайної дiяльностi визначаються як операцiй-

ний прибуток плюс амортизацiя плюс зростання складiв мiнус
зростання дебiторської заборгованостi плюс зростання кредитор-
ської заборгованостi. Зазначимо, що змiна складiв та амортиза-
цiя ведуть до змiн у прибутку, але не впливають на грошовий
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тис грн
Грошовий потiк вiд звичайної дiяльностi

Грошi вiд звичайної дiяльностi x
Сплаченi вiдсотки x
Сплата податку x

Чистий грошовий потiк вiд звичайної дiяльностi x

Грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi

Купiвля вiдчутних фiксованих активiв (х)
Продаж вiдчутних фiксованих активiв х
Купiвля невiдчутних активiв (х)
Надання позик третiм особам (х)
Погашення позик третiми особами х
Отриманi вiдсотки x

Чистий грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi х

Грошовий потiк вiд фiнансової дiяльностi x
Надходження вiд випускiв звичайних акцiй х
Взятi позики х
Повернутi позики (х)
Виплата дивiдендiв акцiонерам компанiї (x)

Чистий грошовий потiк вiд фiнансової дiяльностi х

Чиста змiна у грошах, грошових еквiвалентах та
банкiвських овердрафтах

х

Грошi, грошовi еквiваленти та банкiвськi овердра-
фти на початку року

х

Те саме наприкiнцi року х

Табл. 2.4: Типовий звiт про рух грошей.
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потiк. Змiни у дебiторськiй або кредиторськiй заборгованостi мо-
жуть бути як вiдображеними у прибутку, але не створювати гро-
шовий потiк (збiльшення дебету або кредиту) або створювати
грошовий потiк, але не вiдображатися у прибутку (зменшення
дебету або кредиту).

Амортизацiя

Амортизацiйнi поправки потрiбнi тому, що у дiйсностi всi фi-
ксованi активи мають скiнченний час експлуатацiї.

Амортизацiя (також, зношення, знос) визначається як мiра
зношення, споживання або iншого послаблення фiксованого ак-
тиву протягом його експлуатацiйного термiну, якi виникають
внаслiдок

• плину часу або

• старiння через технологiчнi або ринковi змiни.

Перший, найбiльш важливий аспект цього означення є тим, що
цiллю амортизацiйних поправок не є вiдобразити вартiсть фi-
ксованих активiв у балансовому звiтi. Скорiше, метою є систе-
матичне накладення витрат на фiксований актив компанiї в
рахунку прибуткiв i збиткiв. Амортизацiя є тому застосуванням
принципу вiдповiдностi, про який говорилося вище.

З означення амортизацiї також випливає, що спосiб, в який
скорочується життя активу, залежить вiд природи активу.

• Фiнансовий актив, наприклад, оренда певної власностi має
чiтко визначений термiн життя.

• Фiзичнi активи зношуються через використання i, ймовiр-
но, зношуються швидше при iнтенсивнiшому використан-
нi.

• Певнi активи, такi, як комп’ютери, застарiвають набагато
ранiше кiнця свого експлуатацiйного термiну через розви-
ток технологiй.

В iдеалi цi вiдмiнностi повиннi вiдображати застосування рi-
зних методiв амортизацiї, якi вiдображують природу активiв.
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На практицi ж при такому пiдрахуваннi амортизацiї потрiбне
зберiгання надто детальних записiв, тому амортизацiйнi витра-
ти пiдраховують, просто виходячи з термiну використання.

Найпростiший метод амортизацiї називається лiнiйним. При
його використаннi змiни у вартостi вiдбуваються щороку одна-
ковими частинами:

собiвартiсть − прогнозована кiнцева вартiсть
прогнозований експлуатацiйний термiн

.

Прямолiнiйний базис може також виражатися через вiдсотки
вiд собiвартостi.

Метод залишкової вартостi (або метод балансової вартостi)
є другим поширеним методом пiдрахунку амортизацiйних ви-
трат. При ньому амортизується фiксована частка “балансової”
вартостi (тобто собiвартостi мiнус амортизацiя на дату).

Ця частка визначається як

1 −
(прогнозована кiнцева вартiсть

собiвартiсть

)1/n

де n – прогнозований експлуатацiйний термiн активу в роках.
Одна перевага методу залишкової вартостi полягає у тому,

що падiння вартостi активу значнiше, поки вiн новий. Це мо-
же давати бiльш слушне значення для амортизацiї, тому що
бiльшiсть втрат вартiсть активу зазнає тодi, коли вiн новий. Лi-
нiйний метод не зважає на вiк активу, що може бути недолiком
з-за зростання цiн через iнфляцiю.

На практицi компанiї зазвичай припускають, що всi активи
конкретного класу мають “стандартний” термiн життя (напри-
клад, п’ять рокiв для транспортних засобiв пересування i десять
рокiв для виробничого заводу). Цi значення заснованi на досвiдi
та вiдображують загальнi тенденцiї, що спостерiгаються компа-
нiями. Помилки, що виникають через надто повiльну амортиза-
цiю, типово нiвелюється занадто швидкою амортизацiєю iнших.

Ясно, що правлiння має iстотну свободу вiдносно величин
амортизацiйних витрат щороку. Оцiнки корисного життя та кiн-
цевої вартостi впливають як на рахунок прибуткiв i збиткiв, так
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i на балансовий звiт. Також вплив має вибiр мiж лiнiйним ме-
тодом та методом залишкової вартостi. Тому вiд компанiй вима-
гають надавати доволi докладної iнформацiї щодо балансових
вартостей фiксованих i необоротних активiв.

2.3.5 Капiтал та резерви

Балансовий звiт перелiчує активи, що знаходяться у власно-
стi компанiї, та пасиви, якi компанiя заборгувала третiм сторо-
нам. Те, що залишається, називається капiталом, акцiонерним
капiталом або власним капiталом та належить акцiонерам.
Власний капiтал може виникати трьома шляхами:

• продажем акцiй акцiонерами;

• через деякi змiни, наприклад, переоцiнку (ревальвацiю)
фiксованих активiв;

• утриманням прибуткiв вiд розподiлу мiж акцiонерами.

Акцiонерний капiтал i акцiонерна премiя Для облiкових
цiлей використовується номiнальна вартiсть акцiй. Це, однак,
не вiдображує ринкову цiну компанiї та здатнiсть компанiї зна-
йти покупцiв, якi бажатимуть сплачувати дещо бiльше. Рiзниця
мiж номiнальною вартiстю акцiй та цiною продажу заноситься
до рахунку акцiонерних премiй. (Ця рiзниця завжди є додатною,
оскiльки компанiї не можна продавати свої акцiї з дисконтом
вiд номiналу.) Рахунок акцiонерних премiй фактично є части-
ною акцiонерного капiталу, але у балансовому звiтi вiдноситься
до “iнших резервiв”.

Резерв переоцiнки Незважаючи на принцип вартостi, за-
гальною практикою є переоцiнка (ревальвацiя) землi та будi-
вель в балансовому звiтi. Просте збiльшення балансової вартостi
активiв буде призводити до втрати балансу у балансовому звiтi.
Це виправляється збiльшенням так званого резерву переоцiнки
(iнодi вживають синонiми “фонд переоцiнки” та “резерв реваль-
вацiї”). Таким чином, резерв переоцiнки – рахунок у балансово-
му звiтi, що складається з сум, якi виникають через збiльшення
вартостей фiксованих активiв. Резерв переоцiнки також вклю-
чається до “iнших резервiв” у балансовому звiтi.
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Утриманi прибутки Балансове значення утриманих прибут-
кiв є сумою чистих прибуткiв, зароблених компанiєю за час її
функцiонування i не виплачених у виглядi дивiдендiв. Це за-
звичай враховує всi придатнi до розподiлу резерви компанiї. За-
кон про компанiї обмежує дивiденди, щоб захистити iнтереси
кредиторiв. Iнакше директори могли б використати всi зали-
шковi активи компанiї, яка близька до банкрутства, щоб спла-
тити значнi дивiденди своїм акцiонерам.

2.3.6 Консолiдованi фiнансовi звiти

Великi iндустрiальнi органiзацiї часто влаштованi як групи
взаємопов’язаних компанiй. Iснують чисельнi причини для цьо-
го. Iсторично компанiї в межах групи можуть набувати дiяльно-
стi як структурнi пiдроздiли. Менеджмент контролюючої компа-
нiї може вiдчути, що iснували полiтичнi або маркетинговi роз-
гляди, якi зробили нерозумну передачу активiв контрольованої
компанiї покупцям, i лiквiдувати саму компанiю.

Дочiрнi компанiї

Компанiя, яка володiє контрольним пакетом в iнших компа-
нiях, вiдома як холдинг, або холдингова компанiя. Компанiї, якi
контролюються холдингом, вiдомi як дочiрнi компанiї, або суб-
сидiарiї. Разом холдинг та її дочiрнi компанiї називають групою.

Контрольний пакет може виникати по-рiзному. Найбiльш по-
ширеною є ситуацiя, коли холдинг володiє бiльшiстю прав го-
лосу. Однак, можливо контролювати дочiрнi компанiї iншими
шляхами. Холдинг може володiти менше, нiж половиною акцiй
з правом голосу, але все ж мати право призначати або усувати
директорiв, володiючи бiльшiстю виборчих прав на загальних
зборах або вiн може мати iншi права здiйснювати домiнуючий
вплив на дочiрнi компанiї.

Консолiдованi балансовi звiти

Юридично компанiї в групi залишаються незалежними. Про-
те у багатьох випадках дiяльнiсть членiв групи тiсно пов’язана,
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наприклад, одна компанiя може постачати iншим матерiали та
деталi або продукцiя рiзних компанiй групи може бути взаємо-
доповнюючою. Часто однi члени групи забезпечують iнших фi-
нансами.

Навiть для iндустрiальних конгломератiв, де немає прямих
зв’язкiв мiж дiяльнiстю членiв, всi компанiї знаходяться пiд кон-
тролем того ж самого старшого менеджменту. Для бiльшостi цi-
лей є нелогiчним розглядати групу iнакше, нiж єдину економi-
чну одиницю. Акцiонери холдингової компанiї будуть, звичай-
но, бiльш зацiкавленими у дiяльностi всiєї групи, нiж окремо
холдингової компанiї.

Вiд холдингу вимагається публiкувати набiр консолiдованих
фiнансових звiтiв, якi вiдображають економiчну реальнiсть iсну-
вання групи. Холдинг зобов’язаний публiкувати рахунок прибут-
кiв i збиткiв та балансовий звiт. Цi документи потрiбно склада-
ти у форматi та з розкриттям облiкових даних облiку вiдповiдно
до вимог, якi застосовуються до окремих компанiй.

В основному консолiдацiя є процесом пiдсумовування рiзних
пунктiв рахункiв прибуткiв i збиткiв та балансових звiтiв окре-
мих членiв групи. Проте, потрiбно завжди зважати на те, що
метою консолiдацiї є подати рахунки так, наче група є єдиною
економiчною одиницею. Деякi балансовi величини у рахунках
окремих членiв групи виникають iз вiдносин у межах групи i
тому їх потрiбно “скоротити” до того, як цифри будуть об’єднанi.

Наприклад, компанiя “Х” купила 10 000 акцiй (по 1грн) ком-
панiї “Д” 31 грудня 200Х р. Балансовi звiти двох компанiй на
цей момент такi (у тис грн):

“Х” “Д”

Фiксованi активи 8 6
Iнвестицiї у “Д” 10 –
Поточнi активи 12 10
Загальнi активи 30 16

Акцiонерний капiтал 20 10
Поточнi пасиви 10 6
Капiтал i пасиви 30 16
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Якщо група розглядається ззовнi, то можна побачити, що ди-
ректори “Х” контролюють фiксованi активи з балансовою вартi-
стю 14 000 (тобто 8 000 + 6 000) та поточнi активи розмiром 22 000
(тобто 12 000 + 10 000). Обчислення балансової вартостi активiв
групи є тому простою справою додавання звiтних даних. Перед
тим, як зробити це, необхiдно виключити внутрiшнi вiдносини,
що виникли в межах групи. Наприклад, у звiтi холдингу є актив
у 10 000, що вiдповiдає iнвестицiям у “Д”. Це вiдповiдає балан-
совому капiталу розмiром 10 000, що з’являється в балансовому
звiтi дочiрньої компанiї. “Скоротивши” цi цифри, одержимо кон-
солiдований балансовий звiт у виглядi:

Консолiдований балансовий звiт групи “Х”

Фiксованi активи 14
Поточнi активи 22
Загальнi активи 36

Акцiонерний капiтал 20
Поточнi пасиви 16
Капiтал i пасиви 36

Гудвiл з консолiдацiї

Будь-яка сума, сплачена понад номiнальну вартiсть акцiй i
резервiв, куплених холдингом, вiдома як гудвiл. Теоретично це
є сумою, яку холдинг виплачує за невiдчутнi цiнностi дочiрнiх
компанiй: репутацiю, клiєнтуру та вiдданих працiвникiв.

Мiжнароднi облiковi стандарти вимагають, щоб при купiвлi
компанiй записувалися всi невiдчутнi активи, якi можна окре-
мо розрiзнити. Активи, якi ранiше трактували як частину гу-
двiла, тепер потрiбно визначити i оцiнити окремо. Оцiнювання
цих активiв може бути складною вправою, i може знадобитися
консультацiя спецiалiста.
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Частки меншостi

Для холдингової компанiї не є необхiдним володiти всiм ак-
цiонерним капiталом дочiрнiх компанiй, щоб контролювати їх.
У бiльшостi випадкiв холдинг контролюватиме дочiрню компа-
нiю, якщо вiн володiє принаймнi половиною акцiй; вiн також
може здобути контроль iншими шляхами. Оскiльки директори
холдингу контролюють всi активи дочiрньої компанiї, недоре-
чно консолiдувати тiльки ту частку, на який холдинг може пре-
тендувати. Це залишає проблему пiдрахунку частини фiнансiв
дочiрнiх компанiй, яка забезпечена iншими акцiонерами.

Вартiсть акцiонерного капiталу i резервiв, забезпечених мен-
шiстю акцiонерiв дочiрньої компанiї, називається часткою мен-
шостi. Частка меншостi має бути вказаною в балансовому звiтi
окремо, пiсля капiталу i резервiв, якi вiдносяться до звичайних
акцiонерiв.

Асоцiйованi компанiї

Крiм холдингових i дочiрнiх компанiй, iснує третiй тип члена
групи. Асоцiйованою компанiєю є така, яка не є дочiрньою, але
зазнає значного впливу (проте не контролю) холдингу. Зазвичай
пiд “значним впливом” розумiють, що холдинг володiє бiльше,
нiж 20 % голосiв у компанiї.

Той факт, що холдингова компанiя може лише впливати,
означає, що неприйнятно включати вартiсть її активiв в консо-
лiдованi фiнансовi звiти. Через тi ж самi ознаки буде неприйня-
тно трактувати асоцiйованiсть як просте iнвестування. Замiсть
того, компромiс досягається включенням частки результатiв асо-
цiанта, яка належить холдингу, в консолiдований рахунок при-
буткiв i збиткiв. Консолiдований балансовий звiт включає час-
тку активiв i пасивiв асоцiанта, яка належить холдингу. Запи-
си як у рахунку прибуткiв i збиткiв, так i у балансовому звiтi,
складаються з одного рядка, у якому зазначено загальну суму,
що вiдноситься до асоцiйованих компанiй.
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Iнтерпретацiя консолiдованої фiнансової звiтностi

Потрiбно завжди пам’ятати про штучну природу структури
групи. Строго кажучи, група не має юридичної особи. Група
не може бути стороною в контрактi. Будь-якi вiдносини будуть
тiльки з одним або декiлькома членами групи.

Теоретично, член групи може розоритися без отримання пiд-
тримки вiд iнших членiв групи. На практицi велика група на-
вряд чи дозволить дочiрнiй компанiї розоритися, не компенсу-
вавши витрати кредиторам компанiї, через несприятливу реа-
кцiю суспiльства, яка виникне з-за такої дiї. Також можливо
наполягати на формальних гарантiях вiд холдингу як умови
надання позик членам групи.

Будь-яка взаємна пiдтримка членiв групи може бути обме-
жена тим фактом, що деякi дочiрнi компанiї можуть бути роз-
ташованi за кордоном, i можуть iснувати обмеження на обмiн
або iншi мiсцевi закони, якi забороняють передачу фондiв голов-
нiй органiзацiї. З iншого боку, мiноритарнi акцiонери можуть бi-
ти здатними заблокувати транзакцiї, якi завдадуть шкоди їхнiй
конкретнiй компанiї, навiть якщо вони потенцiйно вигiднi для
групи в цiлому.

2.4 Iнтерпретацiя рахункiв

2.4.1 Вимiрювання ризику, пов’язаного
з позичковим капiталом

Акцiонери розглядають позичковий капiтал як палицю з дво-
ма кiнцями. Це дешеве джерело фiнансування для компанiї,
тому що воно зазвичай має вiдносно малий ризик для креди-
тора. Тому акцiонери очiкують вищi норми прибутку вiд їхнiх
iнвестицiй в акцiонерний капiтал, якщо компанiя частково фi-
нансується позиками. Альтернативно додатковi фiнанси можна
отримати продажем додаткових акцiй, таким чином, розрiджу-
ючи прибутки, якi мали б початковi акцiонери.

Проте, у цього є зворотний бiк. Безпека, яку вiдчувають кре-
дитори, є джерелом ризику для акцiонерiв. Це вiдбувається час-
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тково тому, що вiдсотки мають бути сплаченi, не дивлячись на
те, чи має компанiя прибутки, i частково тому, що чим бiльша
частка активiв компанiї фiнансується позиками, тим бiльшим
є ризик, що у разi банкрутства компанiї акцiонерам нiчого не
залишиться.

Iснує декiлька коефiцiєнтiв, якi можна використати, щоб ви-
мiряти ризик, на який наражаються акцiонери через позикову
полiтику компанiї. Цi ризики не треба плутати з ризиками, якi
виникають через мiнливiсть в самому бiзнесi.

Покриття прибутком

Покриття прибутком випуску позичкового капiталу визна-
чається як вiдношення прибутку вiд звичайної дiяльностi до
сплати вiдсоткiв i податкiв до рiчних вiдсоткових виплат за цим
випуском позичкового капiталу i за всiма позиками з тим самим
i вищим рангом. Грубо кажучи, воно вказує, скiльки разiв ком-
панiя може сплатити свої вiдсотки з прибуткiв. Чим вище ця
величина, тим менш можливо, що компанiя зiткнеться з тру-
днощами.

Вiдсотки, якi сплачуються за конкретним випуском позики,
можуть бути обчисленi за допомогою номiналу та вiдсоткової
ставки, показаних в балансовому звiтi.

Типово, вважається ризиковим, якщо компанiя не здатна по-
крити вiдсотки принаймнi три – чотири рази. Це, однак, дуже
грубе правило. Якщо, наприклад, компанiя має стабiльний i пе-
редбачуваний потiк прибуткiв, тодi вона може дозволити собi
оперувати з меншим покриттям вiдсоткiв.

Прiоритетнi процентилi з прибуткiв Прiоритетнi процен-
тилi з прибуткiв показують “скибку” прибуткiв вiд звичайної
дiяльностi до сплати вiдсоткiв i податкiв, яка покриває рiчнi ви-
плати вiдсоткiв за випуском позичкового капiталу. Для кожного
випуску позичкового капiталу визначаються нижнiй та верхнiй
прiоритетнi процентилi з прибуткiв. Нижнiй процентиль обчи-
слюється як величина, обернена до значення покриття за ви-
пускiв з вищим рангом. Верхнiй процентиль обчислюється як
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величина, обернена до значення покриття для даного випуску
позичкових цiнних паперiв.

Цi величини мають бiльше значення для кредиторiв. Якщо
компанiя має, скажiмо, позики з фiксованою заставою або iпоте-
чнi дебентури, то цi позики будуть виплачуватися до позики з
плаваючою заставою, а незабезпеченi позики – пiсля. Це ранжу-
вання є суттєвим для кредиторiв, якi мають вирiшити, чи iншi
кредити, взятi компанiєю, впливатимуть на ризик подальших
iнвестицiй.

Покриття активами та прiоритетнi процентилi з активiв

Покриття активами випуску позичкового капiталу зазви-
чай визначається як вiдношення значення активiв, зменшеного
на значення поточних пасивiв i невiдчутних активiв, до балан-
сового значення цього позичкового капiталу i всього позичкового
капiталу з тим самим i вищим рангом:

Загальнi активи − поточнi пасиви − невiдчутнi активи
Балансове значення позик з тим самим i вищим рангом

.

Ця величина зазвичай дає консервативну оцiнку кiлькостi
грошей, наявних для задоволення вимог власникiв цiнних па-
перiв у випадку лiквiдацiї компанiї: припускається, що вiдчутнi
активи буде конвертовано в грошi за їхньою балансовою вартi-
стю, в той час як невiдчутнi активи вiрогiдно будуть нiкчемни-
ми при лiквiдацiї. Це, звичайно, залежить вiд природи бiзнесу
та його активiв. Цiнний бренд або патент можуть бути цiннiши-
ми за всi iншi активи компанiї. Також припускається, що пото-
чнi пасиви будуть виплаченими до задоволення вимог власни-
кiв цiнних паперiв, навiть якщо вони мають нижчий ранг, нiж
позичковий капiтал.

Стандартною практикою є вважати високоризиковими пози-
ки, якi покритi активами менше, нiж два – два с половиною
рази.

Прiоритетнi процентилi з активiв показують частку активiв,
яка є в наявностi для покриття номiналу кожного випуску по-
зичкового капiталу, i визначаються так само, як приоритетнi
процентилi з прибуткiв.
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Головний недолiк покриття активами полягає у тому, що по-
точна вартiсть активiв у балансовому звiтi може не вiдображати
їхню ринкову вартiсть при лiквiдацiї компанiї.

Важiль

У широкому розумiннi, фiнансовий важiль означає спiввiдно-
шення довгострокового боргу i власного капiталу компанiї. Чим
бiльшим є важiль, тим вищий рiвень позичкового фiнансування
має компанiя.

Важiль активiв

Важiль активiв ще вiдомий як капiтальний важiль. Iснує
два загальновживаних визначення важеля активiв: або

борг
власний капiтал

, або
борг

борг + власний капiтал
.

Пiд “боргом” тут зазвичай розумiють всi види довгострокового
позичкового капiталу. Деякi компанiї додають також будь-якi
овердрафти та та iншi короткостроковi пасиви, якi є постiйною
компонентою капiталу компанiї. Пiд “власним капiталом” ро-
зумiють балансову вартiсть звичайних акцiй, тобто номiнальну
вартiсть акцiонерного капiталу i всi резерви. Часто вiднiмають
значення усiх невiдчутних активiв.

Пiдхiд до привiлейованих акцiй є вiдмiнним. Зазвичай їх
включають як частину заборгованостi, а не акцiонерного капiта-
лу компанiї, тому що вони мають фiксовану ставку дивiдендiв i
виплати їхнiм власникам. Це означає, що вони бiльш подiбнi до
пасивiв. Така точка зору бiльш придатна для звичайних акцiо-
нерiв. З точки зору кредиторiв, привiлейованi акцiї бiльш подi-
бнi до акцiонерного капiталу. Це тому, що дефолт за будь-якими
борговими виплатами може призвести до лiквiдацiї компанiї,
у той час як невиплати за привiлейованими акцiями зазвичай
просто збiльшують кiлькiсть звичайних акцiонерiв компанiї, на-
даючи привiлейованим акцiонерам право голосу. Пiдхiд до при-
вiлейованих акцiй при визначеннi вiдповiдних вiдношень, як от
покриття прибутком, має бути узгодженим.
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Компанiя, чий важiль досягає 40 % за другою з указаних фор-
мул, зазвичай розглядається як високоризикова.

Причини, за якими важiль збiльшує ризик, можна прослiд-
кувати на наступному прикладi, що включає двi iдентичнi ком-
панiї, одна з яких (Н) фiнансується 4 млн звичайних акцiй по 1
грн, а iнша (В) – 2 млн акцiй i 2 млн 12 %-них облiгацiй. (Всi
данi у тис грн, крiм кiлькостi акцiй та прибутку на акцiю.)

Середнiй рiк

Н В
Прибуток до сплати вiдсоткiв i податку 540 540
Вiдсотки — -240
Прибуток до сплати податку 540 300
Податки (30 %) -162 -90
Чистий прибуток 378 210
Кiлькiсть акцiй, млн 4 2
Прибуток на акцiю, коп 9,45 10,5

Таким чином, власники акцiй матимуть користь вiд важелю
у середнiй рiк, тому що вiдсотковi ставки порiвняно низькi, i
тому що компанiя не сплачує податку на податковi виплати.

Гарний рiк

Н В
Прибуток до сплати вiдсоткiв i податку 1080 1080
Вiдсотки — -240
Прибуток до сплати податку 1080 840
Податки (30 %) -324 -252
Чистий прибуток 756 588
Прибуток на акцiю, коп 18,9 29,4
Порiвняно з середнiм роком, % 200 280

У гарний рiк прибуток до сплати вiдсоткiв i податку подвою-
ється. Це призводить до подвоєння прибуткiв акцiонерiв у ком-
панiї з низьким важелем. Прибутки компанiї з високим важе-
лем у той же час зростуть у 2,8 разу. Це вiдбуватиметься з-за
впливу фiксованої сплати вiдсоткiв на половину довгостроко-
вих фiнансiв, якi є позичковими.
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Поганий рiк

Н В
Прибуток до сплати вiдсоткiв i податку 270 270
Вiдсотки — -240
Прибуток до сплати податку 270 30
Податки (30 %) -81 -9
Чистий прибуток 240 21
Прибуток на акцiю, коп 4,725 1,05
Порiвняно з середнiм роком, % 50 10

Вплив важеля стає навiть бiльш вiдчутним у поганий рiк. У
цьому випадку прибутки перед сплатою вiдсоткiв i оподаткува-
нням зменшуються вдвоє, що зменшить удвоє прибутки акцiоне-
рiв у компанiї без важелю. У компанiї з високим важелем дохiд
акцiонерiв спадає удесятеро порiвняно зi звичайним роком.

Важiль як показник важливий тому, що збiльшення частки
боргу в довготермiнових фiнансах компанiї посилює будь-яку
мiнливiсть у бiзнесi, яким вона займається.

Важiль прибутку

Найбiльш поширеним є таке означення важеля прибутку:

вiдсотки за боргом
прибуток до стягнення вiдсоткiв i податку

.

Вiдсотки за боргом зазвичай включають усi види вiдсоткiв, що
виплачуються за позиками. Пiдхiд до привiлейованих акцiй теж
вiдрiзняється. Коли вони включаються як частина вiдсоткiв за
боргом, їх потрiбно “забруднити”, тобто додати до iнших вiдсот-
кiв їхнє валове значення, тобто

привiлейованi дивiденди
1 − ставка корпоративного податку

2.4.2 Мiри, якi використовують iнвестори в акцiї

Iнвестори в звичайнi акцiї мають право отримувати дивiден-
ди, якi можуть бути досить значними порiвняно з цiною випуску
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акцiй, якщо компанiя успiшна. У той же час, дивiденди можуть
не сплачуватися взагалi, якщо компанiя неуспiшна. Iнвестори
бажатимуть знати про прибутковiсть компанiї, ефективнiсть,
прибутки звичайних акцiонерiв i дивiденди.

Коефiцiєнти, якi розкривають акцiонерну iнформацiю

Прибуток на акцiю (EPS) Коефiцiєнт прибутку на акцiю є
прибутком, що одержано на кожну звичайну акцiю:

прибуток на акцiю =
прибуток вiд звичайної дiяльностi

кiлькiсть акцiй
.

Iснують чималi розходження у тому, яку величину використову-
вати у знаменнику. Багато компанiй використовують прибуток
до стягнення податку i вiдсоткiв. Бiльш поширеним, однак, є
взяття чистого прибутку пiсля стягнення податкiв i всiх вiдсот-
кiв, включаючи дивiденди за привiлейованими акцiями.

Базовий прибуток на акцiю Ця величина обчислюється дi-
ленням чистого прибутку або збитку, який вiдноситься до зви-
чайних акцiонерiв, на середньозважену величину звичайних ак-
цiй в обiгу протягом перiоду. Чистий прибуток або збиток, який
вiдноситься до звичайнiх акцiонерiв, береться пiсля стягнення
вiдсоткiв, оподаткування, прибуткiв за часткою меншостi, над-
звичайних статей та привiлейованих дивiдендiв.

Розрiджений прибуток на акцiю Базовий прибуток на ак-
цiю враховує лише тi звичайнi акцiї, що були в обiгу протягом
перiоду. Проте компанiя може мати зобов’язання, якi розрiдять
прибутки у майбутньому. У таких випадках потрiбна поправка
на ефекти вiд усього потенцiйного розрiдження звичайних ак-
цiй. Обчислення мають бути зробленi за тим припущенням, що
усi права на конвертацiю й опцiони були виконанi повнiстю у
перший день розрахункового перiоду. (Якщо дата випуску цiн-
них паперiв, починаючи з якої можна виконати права або опцiо-
ни, є пiзнiшою, потрiбно провести середньозважене обчислення.)

Важко зрозумiти, чому коефiцiєнт прибутку на акцiю має при-
вертати так багато уваги. В рештi решт, кiлькiсть звичайних
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акцiй є беззмiстовною величиною. Компанiя, що хоче залучити
1 млн грн, може випустити 1 млн акцiй по 1 грн, 2 млн акцiй
по 50 коп або 10 млн акцiй по 10 коп.

Величина цього коефiцiєнту фактично використовується як
основа для пiдрахунку вiдношення цiна/прибутки.

Вiдношення цiна/прибуток (P/E)

цiна/прибуток =
ринкова цiна звичайної акцiї

прибуток на акцiю

Величина прибуткiв на акцiю в цiй формулi може бути iстори-
чною або прогнозованою.

Ринкова цiна акцiї включає все, що ринок знає про компанiю.
Її зв’язок з прибутками дає уяву про думку ринку про компанiю.
Якщо вiдношення цiни до прибутку високе, то це говорить про
те, що компанiя як джерело доходiв є досить привабливою. Це
може свiдчити про те, що ринок впевнений у тому, що ризик
iнвестицiй у компанiю є малим, або що прибутки швидко зро-
статимуть.

Якщо цiна/прибуток є високим порiвняно з iншими схожими
компанiями (з урахуванням вищевказаних факторiв), то це мо-
же означати, що цiна акцiї є завищеною.

В теорiї (i майже скрiзь на практицi) вiдношення цiна/при-
буток змiнюється у результатi змiн цiни акцiї. На жаль, багато
директорiв поводяться так, наче залежнiсть є оберненою. Во-
ни, здається, припускають, що це вiдношення є фiксованим (або
принаймнi “липким”) i що цiну акцiї можна пiдвищити повiдом-
ленням вищих прибуткiв на акцiю.

Дивiдендний дохiд

(валовий) дивiдендний дохiд =
валовий дивiденд на акцiю

ринкова цiна звичайної акцiї
.

Зазначимо, що зазвичай означення включає валовий дивiденд,
тобто дивiденд з урахуванням 10 %-ї податкової пiльги.

Дивiдендний дохiд вимiрює величину поточного доходу (ди-
вiдендiв), який iнвестор одержує на одиницю iнвестування (цiну
акцiї). Низький дивiденд може означати, що:
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1) iнвестори очiкують, що дивiденди швидко зростатимуть;
або

2) цiна акцiї завищена.
Помiтимо, що дивiдендний дохiд не можна iнтерпретувати

як очiкуваний прибуток за акцiєю, оскiльки вiн показує тiльки
частку прибутку iнвестора – вiн iгнорує будь-який потенцiйний
прирiст капiталу.

Покриття дивiденду та виплачувана частка

покриття дивiденду =
прибутки на акцiю
дивiденди на акцiю

.

Покриття дивiденду можна визначати як у “валовому”, так i у
“чистому” сенсi.

Дивiденди виплачуються з прибуткiв. Компанiя не буде в
змозi утримувати дивiденди на iснуючому рiвнi протягом дов-
гого часу, якщо вони не покриваються доходами. З iншого боку,
компанiя з високим рiвнем покриття дивiдендiв має бiльше мо-
жливостей для пiдвищення дивiдендiв у майбутньому.

Величину, обернену до покриття дивiденду, називають ви-
плачуваною часткою. Вона вказує на те, яку частку прибутку,
що вiдноситься до звичайних акцiонерiв, компанiя розподiляє у
виглядi дивiдендiв.

EBITDA Звiт про прибутки i збитки показує, як прибуток вiд
звичайної дiяльностi (операцiйний прибуток) вiдображає прода-
жi (виручку) мiнус обiговi витрати, витрати на розповсюджен-
ня i адмiнiстративнi виртати. Суму операцiйного i фiнансового
прибутку часто називають прибутком до сплати вiдсоткiв i по-
датку. Проте, ця величина враховує витрати на амортизацiю.
Деякi аналiтики вважають, що цi величини не надто слушно
вимiрюються у рахунку прибуткiв i збиткiв, оскiльки суми, що
стягуються, базуються на суб’єктивному аналiзi, i є велика сво-
бода у пiдрахунку цих сум. Тому вони переважно акцентують
увагу на прибутку до сплати вiдсоткiв, податку та амортизацiї
(Earnings before Interest, Taxation, Depreciation and Amortisati-
on1, EBITDA).

1В англомовному середовищi (й iнодi в україномовному) амортизацiю роз-
дiляють на “зношення” вiдчутних активiв (англ. depreciation) та “амортиза-
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Чистi активи на акцiю

капiтал звичайних акцiонерiв − невiдчутнi активи
кiлькiсть випущених звичайних акцiй

.

Капiтал звичайних акцiонерiв означає залучений звичайний ак-
цiонерний капiтал, рахунок акцiонерних премiй, резерв пере-
оцiнки й iншi резерви.

Цей коефiцiєнт є приблизно тiєю сумою, яку акцiонери отри-
мали б за кожну акцiю, якби компанiя негайно лiквiдувалася (у
припущеннi, що можна покладатися на значення, наведенi у ба-
лансовому звiтi). Часто чиста вартiсть активiв буде порiвняною
з цiною акцiї.

Головна проблема з цим коефiцiєнтом є у тому, що значення
у балансових звiтах iсторичних розрахункiв вартостей не обо-
в’язково вiдображують справжню величину активiв.

2.4.3 Облiковi коефiцiєнти

Є чотири основнi групи коефiцiєнтiв:

• тi, що вимiрюють рентабельнiсть;

• тi, що вимiрюють лiквiднiсть;

• тi, що вимiрюють ефективнiсть бiзнесу;

• тi, що вiдносяться до фiнансової структури бiзнесу (їх було
обговорено вище).

Коефiцiєнти рентабельностi

Коефiцiєнти рентабельностi використовуються для перевiр-
ки того, що компанiя створює прийнятний прибуток для її вла-
сникiв. Для порiвняння можуть бути використанi чисельнi по-
казники: цифри попереднiх рокiв, коефiцiєнти, порахованi для
подiбного бiзнесу, галузевi середнi, тощо. Менеджмент має роз-
глядати причини, за якими будь-якi коефiцiєнти гiршi за очiку-
ванi, щоб побачити, чи можливо їх покращити.

цiю” невiдчутних (англ. amortisation). Ми не роздiляємо їх, у вiдповiдностi
до iснуючих традицiй.
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Прибуток на задiяний капiтал Прибуток на задiяний ка-
пiтал є найбiльш важливим коефiцiєнтом рентабельностi – ча-
сто його називають “основним коефiцiєнтом” або “рентабельнi-
стю iнвестицiй”. Вiн вимiрює зв’язок мiж iнвестованою в бiзнес
сумою i прибутком, створеним для iнвесторiв. Коефiцiєнт може
використовуватися для вимiрювання ефективностi використан-
ня менеджерами рiзних фiрм фондiв у їхньому розпорядженнi.
Тому вiн є корисним при порiвняннi компанiй для iнвестування.

Обчислення прибутку на задiяний капiтал ускладнюється тi-
єю обставиною, що задiяний капiтал може вимiрюватися у де-
кiлька рiзних способiв. Життєво важливим є те, щоб величина
“прибутку” рахувалася у спосiб, узгоджений iз тим, що викори-
стовується для пiдрахування “задiяного капiталу”.

Основними формулами для прибутку на задiяний капiтал є

прибуток до стягнення вiдсоткiв i податку
акцiонерний капiтал + резерви + довгостроковий борг

,

прибуток до стягнення податку
акцiонерний капiтал + резерви

.

Перша формула визначає задiяний капiтал у термiнах загаль-
ної суми, iнвестованої у компанiю, разом акцiонерами i креди-
торами. Щоб бути узгодженою, величина прибутку повинна по-
казувати всю суму, створену в iнтересах цих iнвесторiв, i тому в
неї входять сплаченi вiдсотки.

Прибуток на задiяний капiтал можна розбити на наступнi
два “вториннi” коефiцiєнти.

Коефiцiєнт використання активiв

виручка
акцiонерний капiтал + резерви + довгостроковий борг

вiдображає iнтенсивнiсть, з якою активи використовуються.

Маржа прибутку (або коефiцiєнт рентабельностi продажiв)

маржа прибутку =
прибуток до стягнення вiдсоткiв i податку

виручка
,

який вiдображає прибутки, одержанi на одиницю продажiв.
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Низька маржа у порiвняннi з iншими фiрмами у галузi може
вказувати на рiзноманiтнi речi, наприклад:

• бiльш вiдсталий асортимент товарiв;

• маркетингова стратегiя “менша маржа i бiльший об’єм”;

• намагання пiдвищити частку на ринку;

• поганий менеджмент/надмiрнi витрати.

Змiни маржi прибутку з року у рiк теж будуть цiкавими для
аналiзу. Такi змiни можуть свiдчити про змiну в будь-якому пун-
ктi, вказаному вище. Ясно, що неможливо сказати, чи є добрим
велике значення, чи поганим, без додаткової iнформацiї, яка б
забезпечила контекст. Бiльше значення можна одержати пiдня-
ттям цiн продажу. На жаль, це також бути вести до надмiрних
цiн продуктiв компанiї порiвняно з конкурентами.

Зазвичай вiдповiдь множать на 100, щоб виразити її у вiдсо-
тках.

Коефiцiєнти лiквiдностi

Хоча бiзнесу важливо бути прибутковим, сам по собi прибуток
не є достатнiм для виживання. Бiзнес повинен мати достатню
кiлькiсть доступних лiквiдних активiв, щоб гарантувати, що ко-
роткостроковi зобов’язання можна виконати, iнакше компанiю
можуть змусити лiквiдуватися.

Коефiцiєнт поточної лiквiдностi

коефiцiєнт поточної лiквiдностi =
поточнi активи
поточнi пасиви

.

Цей коефiцiєнт використовується для оцiнки того, чи буде ком-
панiя здатною оплатити її рахунки протягом кiлькох наступних
мiсяцiв. Вiн дає можливiсть порiвняти суму грошей, що має бути
одержана у короткий термiн, з оцiнкою суми, яку потрiбно ви-
платити. Зазвичай низьке значення може вказувати на те, що у
компанiї можуть бути проблеми з виплатами її кредиторам. На-
дмiрно високе значення може вказувати на те, що менеджмент
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має занадто багато грошей, зв’язаних у непродуктивних коро-
ткострокових активах (готiвцi, складах, тощо).

Важко точно визначити, чим є низьке або високе значення
для конкретної компанiї. Рiзнi галузi можуть мати дуже рiзнi
“нормальнi” рiвнi. Загалом, вiдношення 2:1 розглядається як
оптимальне. Проте це може бути надмiрним для бiзнесу, який
має швидкий обiг акцiй i сталий притiк грошей (класичним при-
кладом є супермаркет). З аналогiчних мiркувань, вiдношення
2:1 може бути неадекватним для бiзнесу, що має нерегулярний
притiк грошей. З цiєї причини багато аналiтикiв використову-
ють цей коефiцiєнт, щоб подивитися на тренд протягом кiлькох
рокiв. Раптова змiна буде причиною подальших дослiджень.

Коефiцiєнт термiнової лiквiдностi

коефiцiєнт термiнової лiквiдностi =
поточнi активи − склади

поточнi пасиви
.

Це iнший коефiцiєнт, нацiлений на спостереження короткостро-
кової лiквiдностi. Вiн фокусує увагу на грошах, якi можна не-
гайно виручити. Коефiцiєнт термiнової лiквiдностi вивчає, що
може трапитися, якщо всi кредиторськi та дебiторськi рахунки
будуть негайно поданими до сплати.

Коефiцiєнт термiнової лiквiдностi, суттєво менший за одини-
цю, є знаком того, що компанiя може може мати проблеми, щоб
сплатити своїм кредиторам. Однак, деякi компанiї виживають
з коефiцiєнтом, суттєво меншим за одиницю. Знов, саме вiдхи-
ли вiд нормального рiвня коефiцiєнту, а не його абсолютний
рiвень, що цiкавить аналiтикiв.

Коефiцiєнт термiнової лiквiдностi ще вiдомий як “лакмусо-
вий папiрець” або просто як “коефiцiєнт лiквiдностi”.

Коефiцiєнти ефективностi

Коефiцiєнти ефективностi пов’язанi з коефiцiєнтами лiквi-
дностi. Вони дають уявлення про ефективнiсть управлiння ком-
понентами поточного капiталу. Зазначимо, що ця оцiнка буде
досить грубою, оскiльки у рахунках фiгурують значення напри-
кiнцi року, проте сезоннi коливання можуть бути значними.
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Коефiцiєнт оборотностi складiв Звичайно коефiцiєнт обо-
ротностi складiв визначається як

коефiцiєнт оборотностi складiв =
склади

обiг
× 365.

Його метою є оцiнити, якi склади має компанiя порiвняно з мас-
штабом її дiяльностi. Вiн намагається показати, як довго у се-
редньому тримаються склади. Коефiцiєнт оборотностi запасiв,
що є менш швидким, нiж у iнших компанiй галузi, може вка-
зувати на володiння великими неефективними складами. Цей
коефiцiєнт буде сильно рiзнитися для рiзних видiв дiяльностi.
(Спробуйте порiвняти м’ясну лавку на ринку та суднобудiвну
компанiю!)

Склади включають готовi товари, незавершену продукцiю,
витратнi та сировиннi матерiали. Одним iз ускладнень для ко-
ефiцiєнту є те, що величини складiв можуть пiддаватися сезон-
ним змiнам. Також величина, приписана складам, залежатиме
вiд використаного методу облiку.

Дуже поширеним варiантом визначення є використання на-
ступної формули (або оберненої до неї):

коефiцiєнт оборотностi складiв =
склади

витрати на обiг
× 365.

Коефiцiєнти оборотностi дебету та кредиту Це є мiрою се-
редньої тривалостi часу, який потрiбний для закриття дебiтор-
ських рахункiв

коефiцiєнт оборотностi дебету =
дебет

продажi у кредит
× 365.

Знов, бажано, щоб для цього вiдношення час був якомога коро-
тшiм. Найкращим для грошових потокiв компанiї є те, щоб по-
зичальники розраховувалися настiльки швидко, наскiльки це
можливо. Проте, може бути важким квапити їх, щоб виплати
були скорiшими, до того ж, роблячи це, можна зiпсувати взає-
мини з клiєнтами.

Якщо компанiя продає товари за готiвку та в кредит, то ва-
жливо дiлити цифру для дебету тiльки на продажi в кредит.
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Якщо продажi не можна розбити на групи, то коефiцiєнт буде
спотвореним.

Схожий коефiцiєнт можна використовувати для оцiнки кре-
диторiв:

коефiцiєнт оборотностi кредиту =
торговий кредит

закупiвлi
× 365.

У рахунках компанiй майже нiколи не фiгурує цифра креди-
тних закупiвель. Насправдi, для компанiй зазвичай всi закупiв-
лi вiдбуваються у кредит. Можливо, що рахунок прибуткiв i зби-
ткiв компанiї не дає окремої цифри для величини закупiвель –
у цьому випадку потрiбно використовувати величину витрат на
обiг, щоправда, значення коефiцiєнту буде дещо спотвореним.

2.5 Фiнансове управлiння

2.5.1 Структура капiталу i дивiдендна полiтика

Структура капiталу

Компоненти структури капiталу Основними компонентами
капiталу компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю є:

• акцiонерний (власний) капiтал;

• короткостроковий та середньостроковий борг;

• довгостроковий борг.

Фiнансовi менеджери компанiї намагаються максимiзувати
дохiд для власникiв акцiй у рамках параметрiв, якi встановленi
останнiми. Це включає:

• мiнливiсть очiкуваного доходу (з урахуванням природи бi-
знесу);

• ступiнь ризику, на якiй погоджуються власники;

• бажання власникiв отримувати негайнi прибутки, а не ма-
ти високе зростання у вiддаленiй перспективi;
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• готовнiсть (або iнше) власникiв вкласти додатковий капi-
тал в бiзнес;

• їхню готовнiсть бачити змiни в частках бiзнесу, що їм на-
лежать.

У бiльшостi випадкiв потреба у змiнi структури капiталу ви-
никає з бажання розширити бiзнес або увiйти в новi додатковi
капiтальнi проекти. Через витрати, вiдстрочки платежiв, непо-
пулярнiсть залучень нових акцiонерних фiнансiв (зокрема, по-
рiвняно малих сум), типово використовуються iншi види фiнан-
сування – щонайменше на початку. Використання цих альтер-
нативних форм фiнансування обмежено через:

• природу бiзнесу та його активiв;

• величину фiнансового важеля (вiдношенням власного i по-
зичкового капiталу, gearing), що розглядається як прийня-
тний;

• ефекти оподаткування,

тобто через рейтинг кредитоздатностi бiзнесу.
Iншою причиною для змiни структури капiталу є ситуацiя,

коли бiзнес має зайвi кошти, якi вiн не може прибутково ви-
користати, i, таким чином, цi кошти повертаються акцiонерам
шляхом “викупу” акцiй.

Ключовою концепцiєю корпоративних фiнансiв є, однак, ви-
ражений Модiльянi i Мiллером перший принцип недоречностi:
ринкова вартiсть компанiї не залежить вiд структури її ка-
пiталу. Зауважимо, що цей принцип Модiльянi i Мiллер сфор-
мулювали за наступних припущень:

• податкiв немає;

• позичання є безризиковим;

• безризикова ставка позичання є однаковою для усiх ком-
панiй та iндивiдуумiв;

• немає представницьких витрат;

• немає iнформацiйної асиметрiї.
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Структура активiв i бiзнесу Активи компанiї можливо по-
дiлити на:

• фiксованi активи, такi, як земля, власнiсть, пiдприємство,
обладнання та нематерiальнi (невiдчутнi) активи;

• оборотнi (поточнi) активи, такi, як цiннi папери, незавер-
шене виробництво, дебет, готiвка та її еквiваленти.

Оборотнi активи не обов’язково є короткостроковими – деякий
їх рiвень буде постiйним для життєздатностi бiзнесу. Також у
циклiчному пiдприємництвi активи змiнюються разом з циклом
виробництва. Таким чином, фiксованi та оборотнi активи мають
фiнансуватися на довгостроковiй основi.

Залишковий прибуток є найпростiшим та найпридатнiшим
джерелом фiнансiв. Проте

• акцiонери можуть вимагати негайної реалiзацiї прибутку
у виглядi дивiдендiв;

• накопиченi фонди можуть виявитися недостатними для
проектiв, коли вони знадобляться.

Деякi види бiзнесу, наприклад, банки та майновi компанiї,
використовують велику частину позичкового фiнансування че-
рез природу їхнiх активiв (кредити, орендоване майно). Iншi, на-
приклад, розвiдники мiнералiв або виробники iнформацiйних
технологiй, мають дуже обмеженi матерiальнi активи та потре-
бують впевненостi у акцiонерному фiнансуваннi. Бiльшiсть бi-
знесу, однак, лежить мiж цими двома крайнiми випадками, i
обирає альтернативи, такi, як позичання, оренду активiв, про-
даж i зворотну оренду, або використання комерцiйного кредиту
для фiнансування товарообiгу. (“Продаж i зворотна оренда” –
це коли власник активу продає його iнституцiональному iнве-
стору, який потiм дає його в оренду старому власнику. Таким
чином власник звiльняє капiтал, вкладений в актив.)

Проте цi альтернативнi рiшення з фiнансування мають свої
недолiки. Орендованi активи можуть мати нижчу вартiсть, нiж
очiкувана перед закiнченням оренди (через iнновацiї або змiну
стратегiї бiзнесу). Продаж i зворотна оренда є вiдмовою вiд гнуч-
костi та можливого майбутнього зростання вартостi власностi.
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Тому типово потрiбне позичання для фiнансування проектiв.
Забезпечуючи, щоб проект досягав очiкуваного доходу i щоб при
регулюваннi ризику проекту дохiд перевищував би середньозва-
жену вартiсть капiталу компанiї (СЗВК), акцiонери досягати-
муть кращого, нiж в попереднiх випадках. (Вартiсть капiталу
розглядатиметься у роздiлi 2.5.2.)

Ступiнь припустимого фiнансового важеля

Якщо бiзнес збiльшує свiй фiнансовий важiль – вiдношення
позичкового капiталу до акцiонерного – то вартiсть фiнансової
невдачi зростає. В рештi решт, втрати можуть знищувати не
тiльки активи, що фiнансуються позиками, але й активи, що
фiнансуються акцiонерним капiталом, у цьому разi бiзнес бан-
крутiє. Чим бiльше борг, тим менш вiрогiдно, що наявними ак-
тивами (якi, можливо, були проданi в обставинах “нестаткiв”)
можна повнiстю задовольнити всiх кредиторiв. До того ж, вла-
сники акцiй стануть занепокоєними тим, що при потрапляннi
бiзнесу в чорну смугу виплати вiдсоткiв нiчого їм не залишати-
муть.

Таким чином, кредитори бажатимуть розглянути iснуючий
борговий тягар перед тим, як забезпечити подальше фiнансува-
ння. Агенцiї кредитних рейтингiв вiдстежують фiнансовий стан
основних компанiй (та iнших, за запитом). Спадаючий рейтинг
компанiї може дати мати серйозний вплив на вартiсть її iсную-
чих боргiв та здатнiсть подальшого позичання.

Це є основою другого принципу недоречностi Модiльянi та
Мiллера: очiкувана норма доходностi звичайної акцiї фiрми з
важелем зростає пропорцiйно до вiдношення борг/акцiонерний
капiтал (тобто до важеля), вираженого в ринкових вартостях.

Структура ринку i капiталу

Фондовий ринок розглядатиме компанiю у всiх аспектах при
оцiнцi вартостi, що виллється в цiну акцiй. Якщо структура ка-
пiталу не узгоджується з iншими рисами, що оцiнюються, то цi-
на змiниться, щоб урахувати це.

Наведемо декiлька типових прикладiв.

134



• Компанiя середнього розмiру в промисловостi з численни-
ми можливостями зростання, що вже має високий фi-
нансовий важiль порiвняно з її конкурентами. Вартiсть
акцiй може зменшуватися через очiкування ринку, що вiд
акцiонерiв вимагатимуть вкладення додаткових фондiв.
У статичних або слабко зростаючих галузях буде навпаки,
оскiльки фiрма з великим важелем дає бiльш ефективне
використання фондiв акцiонерiв.

• Циклiчна галузь. Найбiльш ефективна компанiя матиме
високе вiдношення боргу до акцiонерного капiталу, коли
активнiсть перебуває на пiку, але матиме таку структуру,
що цей борг може буде значно зменшеним при наближеннi
ями. Тут це саме часова структура позичкового капiталу,
що впливатиме на оцiнювання акцiй.

• Галузь, що перебуває у занепадi, де менеджмент має вда-
тися до диверсифiкацiї або вийти з бiзнесу. Якщо перевагу
надано диверсифiкацiї, то компанiя вимагатиме капiталу
i також потребуватиме адаптацiї своєї структури капiталу
до тiєї галузi, в яку вона бажає рухатися, у той самий час
знижуючи (через лiквiдацiю, якщо необхiдно) участь у за-
недбаному бiзнесi. Якщо вибрано закриття компанiї, то чим
менший борг у структурi капiталу компанiї, тим краще.

• Бiзнес “з людським фактором”, де вмiння i можливостi
деяких груп штату i менеджменту є дуже рiдкiсними та
грають iстотну роль у конкурентному успiху бiзнесу. Тут
може бути необхiдним нагороджувати деяких осiб опцiона-
ми на цiннi папери або iншими подiбними схемами. Про-
те надмiрне використання таких заходiв може мати зворо-
тний вплив на оцiнювання акцiй компанiї.

• Компанiї у швидкозростаючих, але високоризикових галу-
зях, таких як бiотехнологiї або розвiдка глибоководної на-
фти. Позичковий капiтал буде не придатним, але акцiо-
нери мають бути винагородженими за ризики, якi вони
несуть у вiдсутностi грошового потоку для фiнансування
дивiдендiв.
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Чим бiльше структура капiталу компанiї пристосовується до
ринкового прийняття перспектив компанiї, тим вище оцiнюю-
ться її акцiї. Не iснує простих правил успiху – все полягає у
знаннi бiзнесом ринку та у внеску його менеджменту.

Оподаткування i структура капiталу

Основнi риси оподаткування компанiї означають, що:

• виплати вiдсоткiв звiльняються вiд оподаткування;

• знижки на списання заводiв i обладнання вiднiмаються з
валового доходу;

• оренда заводiв i обладнання отримують податковi знижки;

• сума орендної плати за власнiсть звiльняється вiд податку,
а для iндустрiальних споруд є знижка на списання (хоча з
набагато меншою ставкою, нiж для заводiв).

Це означає, що вартiсть ризику, який несуть акцiонери i який
виникає через борги компанiї, зменшується послабленням кор-
поративного податку, в той час як прибутки, що вiдносяться до
фондiв акцiонерiв, не отримують користi вiд такого послабле-
ння. Як наслiдок, платники податкiв субсидують використан-
ня заборгованостi в структурi капiталу. До того ж, коли компа-
нiя належить особам-платникам податкiв, вони не можуть бу-
ти здатними отримувати податковi послаблення для їхньої вла-
сної заборгованостi. Отже, такi компанiї не можуть сподiватися
на те, що їхнi акцiонери запозичать, щоб забезпечити компанiю
додатковим акцiонерним капiталом (при iнших рiвних обстави-
нах).

Отже, є потужний податковий стимул для компанiї позича-
ти (або брати в оренду, тощо), коли їй потрiбен капiтал для
розширення. Але вартiсть деяких часткових невдач бiзнесу мо-
же перевищувати податкове полегшення, що одержується вiд-
носно комерцiйного проекту та його фiнансування. Чим бiльша
заборгованiсть бiзнесу, тим менш iмовiрно, що доступнi активи
(проданi в обставинах “нестаткiв”) будуть здатнi оплатити пов-
нiстю усiм кредиторам, якщо бiзнес збанкрутiє. Таким чином,
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при збiльшеннi бiзнесом фiнансового важеля вартостi фiнансо-
вих невдач зростають. Фiнансовi менеджери компанiї можуть
використовувати у якостi критерiю максимiзацiю (позитивного)
розриву мiж податковим полегшенням та коштами на покриття
нестач невдалих проектiв.

Дивiденди – премiя акцiонерам

Основи дивiдендної полiтики Дивiденди можна розгляда-
ти як рiшення про фiнансування – грошi, що виплачуватиму-
ться як дивiденди, бiльше не доступнi для фiнансування бiзне-
су. Це частково справедливо для компанiй, що не мають лiстин-
гу, оскiльки:

1) компанiя не має варiанту залучення подальших фондiв на
фондовому ринку;

2) позичковi можливостi компанiй, що не мають лiстингу, за-
звичай є бiльш обмеженими.

З iншого боку, акцiонери компанiї мають протилежну про-
блему – вони не можуть продати деякi акцiї на ринку, вiдмов-
ляючись вiд прибуткiв за дивiдендами.

Загалом, керiвництво компанiї (та її акцiонери) вибирають
мiж негайним отриманням доходiв та перспективою високих до-
ходiв у деякий час у майбутньому. Останнє буде для компанiї,
що має лiстинг, вiдображуватися в зростаннi ринкової вартостi
акцiй, бо ринок враховуватиме цю перспективу.

Фактори, що впливають на рiшення з дивiдендної полiтики,
є такими.

• Фондовi ринки демонструють дуже несприятливу реакцiю
на скорочення дивiдендiв. Тому менеджери прагнуть до
консерватизму у вдалi роки, зокрема, у циклiчних галузях
виробництва та у невеликих компанiях (особливо тих, що
нещодавно прийшли на ринок).

• Компанiї з великими грошовими резервами, що побоюю-
ться пропозицiї про поглинання, можуть охоче щедро роз-
подiляти їх, щоб забезпечити лояльнiсть акцiонерiв та об-
межити розмiри “грошових нагромаджень”.
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• Компанiї з великою часткою акцiонерiв, якi не обкладаю-
ться податками, можуть вiдчувати необхiднiсть до розпо-
дiлу значної частки прибуткiв.

• Компанiї в галузях виробництва зi значним зростанням мо-
жуть виявляти, що попит на капiтальнi iнвестицiї, необ-
хiднi для пiдтримання конкурентних переваг, перевищує
їхню здатнiсть позичати на належнi термiни та можуть
вiддавати перевагу сплатi низьких дивiдендiв, а не частим
випускам нових акцiй.

• Оскiльки компанiї з полiтикою високих виплат намагаю-
ться привертати iнвесторiв, налаштованих на високi ви-
плати (i аналогiчно для полiтики низьких виплат i вiд-
повiдних переваг), то будь-який рух з однiєї категорiї до
iншої спричинятиме несприятливу реакцiю ринку та пере-
гляд iнвесторами своїх портфелiв.

• Змiна дивiдендної полiтики може значно впливати на рин-
ковий рейтинг компанiї та її здатнiсть залучати фiнанси.

Альтернативнi шляхи розподiлу прибуткiв

На додачу до регулярних дивiдендiв, якi зазвичай сплачую-
ться щоквартально або щопiвроку, iнодi можуть бути сплачени-
ми одноразовi додатковi або спецiальнi дивiденди.

Альтернативи до грошових дивiдендiв включають:

• дивiденди акцiями;

• викуп акцiй.

Дивiденди акцiями виплачуються у виглядi додаткових ак-
цiй, а не грошей. Такi дивiденди будуть зазначенi в рахунках
компанiї як переведення залишкових прибуткiв у акцiонерний
капiтал.

З точки зору компанiї, дивiденди акцiями зберiгають фон-
ди для iнвестування або скорочення заборгованостi й, отже, для
збiльшення прибуткiв. Базовий капiтал буде зростати i покра-
щить перспективи компанiї. Акцiонерна база може бути збiль-
шена залученням iнвесторiв, якi вiддають перевагу дивiдендам
акцiями.
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З точки зору акцiонерiв iснують декiлька вигiд. Податки нор-
мально будуть виплачуватися, якщо грошi одержано, але це має
покриватися з iнших джерел. Дивiденди акцiями вигiднi тiль-
ки тим акцiонерам, якi бажають пiдсилити своє володiння, при
тому, що вони уникатимуть брокерської комiсiї та iнших витрат
на придбання, а також досягати вигоди за гранично бiльш спри-
ятливими цiнами. З iншого боку, ця практика iстотно ускладнює
пiдрахунок та облiк приростiв капiталу.

Якщо компанiя накопичила значну кiлькiсть небажаних гро-
шей або якщо вона бажає змiнити структуру капiталу, замiню-
ючи капiтал заборгованiстю, вона буде вдаватися до викупу ак-
цiй. Це може бути здiйснено через:

• купiвлю акцiй на вiдкритому ринку за послiдовною про-
грамою протягом певного перiоду часу або пропонування
до тендеру;

• “голландський” аукцiон, або аукцiон єдиної цiни;

• викуп через прямi переговори з мажоритарним акцiоне-
ром.

Викуп акцiй може приносити вигоду приватним акцiонерам
в межах того, що оподаткування приросту капiталу є бiльш ви-
гiдним, нiж дивiдендiв. Вплив на дохiд компанiї має бути по-
зитивним, оскiльки триманням готiвки можна заробити лише
ставку вiдсотка за депозитом – значно менше, нiж використан-
ням продуктивних активiв. Тому вартiсть акцiй, що залишаю-
ться, має збiльшуватися. Проте iнвестицiйнi установи надають
перевагу власним рiшенням з купiвлi/продажу i не отримують
податкових вигод вiд викупу акцiй, так що ця альтернатива
частiше використовується компанiями з великою часткою iнди-
вiдуальних акцiонерiв.

Iнодi компанiї можуть пропонувати негрошовi дивiденди у
виглядi зразкiв продукцiї або знижок на послуги.

Часто компанiї пропонуватимуть автоматичний план реiн-
вестування дивiдендiв. Це може включати емiсiю нових акцiй
з дисконтом до ринкової цiни (частково, щоб вiдобразити еконо-
мiю витрат на андеррайтинг).
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Ринок i дивiденди

Ринкова цiна компанiї є оцiнкою майбутнiх дивiдендiв рин-
ком (крiм випадкiв поглинання або лiквiдацiї з розподiлом ак-
тивiв, що залишаються). Якщо немає стороннього позичкового
капiталу та компанiя має кращi iнвестицiйнi можливостi, нiж
її акцiонери, то виплата дивiдендiв з-за зниження можливостей
бiзнесу отримувати переваги вiд ситуацiї буде шкiдливою для
ринкової вартостi компанiї. Однак поки позичковий капiтал є
корисним для компанiї на прийнятнi термiни, це обмеження не
застосовується (i навiть пiсля вичерпання цього завжди є мо-
жливiсть для випуску нових акцiй).

Розглядаючи питання дивiдендiв з точки зору акцiонерiв, ре-
зонно припускати, що покупець акцiй керується деяким очiку-
ванням дивiдендної полiтики. Якщо це очiкування не виправ-
довується, то буде змiна в оцiнцi акцiй iнвесторами.

Належна дивiдендна полiтика, таким чином, є важливою у
створеннi клiєнтури iнвесторiв, i непередбаченi змiни можуть
мати шкiдливий вплив на сприйняття вартостi компанiї. Отже,
iнвестори обиратимуть тi акцiї, де дивiдендна полiтика узго-
джується з їхньою податковою ситуацiєю.

Тому фiнансовий менеджмент компанiї повинен уважно ана-
лiзувати можливi ефекти вiд сприйняття iнвесторами будь-яких
повiдомлень про дивiденди, особливо якщо це може тлумачи-
тися як змiна в дивiденднiй полiтицi. Якщо змiна потрiбна, то
вкрай необхiдно, щоб в належний час були поясненi її причи-
ни – акцiонери сприйматимуть рiшення, якщо тi зроблено ясно,
вчасно i для їхньої вигоди у вiддаленiй перспективi. Ефектив-
ний ринок сприйматиме заяви та дiї, призначенi публiцi, але не
бажання та думки менеджерiв компанiї.

2.5.2 Вартiсть капiталу

Зараз загальноприйнятим є те, що технiка дисконтованих гро-
шових потокiв для оцiнювання проектiв значно переважає вико-
ристання простого пiдходу повернень або пiдрахунку норм при-
бутку. Пiдхiд доданої вартостi для акцiонерiв дає подальше по-
кращення цiєї технiки. Проте використання цих технiк потребує
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обчислення проектної вартостi капiталу. За невiдомої належної
дисконтної ставки пiдходи, що використовують чисту сучасну
вартiсть (ЧСВ) або внутрiшню норму прибутку (ВНП), не мають
сенсу.

Хоча iснує багато методiв фiнансування компанiї, вони у ши-
рокому розумiннi розпадаються на двi групи, пов’язанi з капiта-
лом та боргом. Вартiсть капiталу, що обговорюється далi, ма-
тиме тенденцiю бути бiльшою за вартiсть боргу, частково через
бiльш сприятливий податковий режим боргу. Це призводить до
iстотних дискусiй при визначеннi коректної вартостi капiталу,
яка має застосовуватися, тому що середньозважена вартiсть ка-
пiталу (СЗВК) буде дуже чутливою до вiдношення боргу до вла-
сного капiталу в балансовому звiтi. В традицiйнiй школi робився
наголос на визначеннi розмiру боргу компанiї, який вона витри-
муватиме без ризику банкрутства в умовах рiзкого спаду. На-
прикiнцi 1950-х рокiв — початку 1960-х рокiв традицiйну школу
критикували Модiльянi i Мiллер [16], якi дотримувалися того,
що важiль не має значення, що кожне збiльшення боргу веде
до компенсуючого збiльшення вартостi капiталу. Цi думки на-
далi були розвиненi у моделi оцiнювання капiтальних активiв
(Capital Asset Pricing Model, CAPM), яка намагалася представи-
ти чiткий пiдхiд до розумiння взаємодiї ризику i прибуткiв.

Вартiсть акцiонерного капiталу

Вартiсть акцiонерного капiталу являє оцiнку капiталу з по-
гляду можливостей – розмiр упущеної iнвесторами вигоди при
iнвестуваннi у цей проект, а не в альтернативнi цiннi папери.

Природно, що ринок має винагороджувати за додатковий ри-
зик, який беруть на себе власники капiталу. (Iснують iнвесто-
ри, якi отримують задоволення вiд азарту i виграшу на ставках,
отже, немає гарантiї, що всi вiддаватимуть перевагу стабiльно-
му прибутку та цiнами перед волатильними.) Безперечно, iснує
багато iнвесторiв, якi вiдсторонюються вiд iнвестування у акцiо-
нерний капiтал, тому що вони не можуть дозволити собi багато
на шляху потенцiйних втрат. Тому варто очiкувати винагороду
за за акцiї з точки зору попиту i пропозицiї.
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Згiдно загальноприйнятого пiдходу до вартостi акцiонерного
капiталу,

вартiсть акцiонерного капiталу =

= безризикова ставка + премiя за ризик акцiй.

Обов’язковою вiдправною точкою повинен бути огляд iсторичних
норм прибутку за цiнними паперами. На практицi звичайним є
використання ринкових iндексiв або наборiв типових цiнних па-
перiв для цих цiлей.

Вибiр iсторичного перiоду Iсторично пiдтверджується, що
акцiї приносять бiльший прибуток, нiж iнвестицiї з фiксованим
вiдсотком протягом достатньо довгого перiоду часу. Це справе-
дливо для багатьох свiтових фондових ринкiв. Проте iснує iсто-
тна мiнливiсть у рiвнях цiн, i з урахуванням iнфляцiї були ви-
падки, коли пiсля купiвлi на пiку доводилося чекати 15 рокiв
для повернення портфеля на цей рiвень.

Що стосується минулої прибутковостi, бiльшiсть коментато-
рiв погоджуються в тому, що данi для використання потрiбно
брати з якнайдовшого перiоду, за умови, що вони достатньо одно-
рiднi. Зрозумiло, що якщо природа складових портфелю, який
аналiзується, iстотно змiнюється, то бiльше пiдходить певна пiд-
множина даних.

Може iснувати можливiсть покращувати кориснiсть даних,
застосовуючи результати, взятi бiльш часто, наприклад, щомi-
сячнi замiсть щорiчних доходiв. Проте важливо iнтерпретувати
такi данi з обережнiстю, щоб виключити безсумнiвнi вiдхилен-
ня (такi як сезоннi компоненти) i статистичнi фактори (такi, як
мiра волатильностi).

Реальнi i номiнальнi ставки Одне джерело неоднорiдностi
може бути усунено, якщо аналiзувати реальнi, а не номiнальнi
ставки. Таким чином, у той час як безризиковi вiдсотковi став-
ки можна визначити на номiнальнiй основi (у такому випадку
можна використовувати умовну фiксовану вiдсоткову ставку на
термiн, подiбний довжиною до проекту), альтернативою можуть
слугувати реальнi прибутки; в такому разi можуть бути вико-
ристанi прибуток та зв’язанi з ним надходження.
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Проте усунення дiйсної iнфляцiї не направлено на введення
премiї за iнфляцiйний ризик, яка мiститься в ставках, що спо-
стерiгаються. З цiєї причини, напевно бiльш прийнятно розкла-
дати iсторичнi данi на два елементи – безризикову ставку (яка
зазвичай береться як прибуток на казначейськi векселi або iншi
короткостроковi державнi позики) та премiю за ризик. Встанов-
люючи середню премiю за ризик з iсторичних даних, ми може-
мо оцiнити майбутню потрiбну вартiсть як iснуючу поточну (або
очiкувану) безризикову ставку плюс очiкувану (середню) премiю
за ризик. Таким чином, багато практикiв будуть влаштовувати,
щоб премiя за ризик вiдображала їхнi погляди стосовно важли-
востi минулого досвiду для майбутнiх обставин.

Ясно, що вибiр реальних, а не номiнальних ставок має вiд-
ображатися в природi грошових потокiв, що проектуються для
дисконтування. Реальнi грошовi потоки мають бути дисконто-
ваними за реальною нормою прибутку, у той час як номiналь-
нi грошовi потоки потребуватимуть номiнальну норму прибутку
для дисконтування. Тут ми припускатимемо, що ми зацiкавле-
нi у визначеннi реальної дисконтної ставки, яка використовува-
тиметься разом з грошовими потоками, визначеними на основi
теперiшньої вартостi грошей без урахування майбутньої iнфля-
цiї цiн. Проте для деяких цiлей, особливо коли розглядається
фiнансування проекту, може бути бiльш прийнятним урахува-
ти майбутню цiнову iнфляцiю в грошових потоках i (коли це
потрiбно) у фiнансових виплатах. У цьому випадку має викори-
стовуватися номiнальна дисконтна ставка, складена з реальної
ставки i очiкуваного середнього рiвня цiнової iнфляцiї. Це може
давати рiзнi результати, якщо деякi потоки грошей не зростати-
муть з цiновою iнфляцiєю.

Типовi результати Одне з найбiльш доступних дослiджень
у Великiй Британiї – це дослiдження Barclays Capital Equity-
Gilt. Зi спостережень за прибутками та дивiдендами у цьому
дослiдженнi пiдраховано реальний iсторичний прибуток на ак-
цiї у розмiрi 5 %. За припущення безризикової вiдсоткової ре-
альної ставки у 1 % або 2 %, це дає величину премiї за ризик за
акцiями у розмiрi 3-4 %.
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Точнiсть, з якою пiдраховано цi числа, не є прийнятною, адже
за допомогою iнших методiв можна одержати, що реальний при-
буток за акцiями складає 11-12 %. Пiдрахунок вказаної вище ци-
фри у 5 % базується на перiодi з 1918 року до теперiшнього часу
i фактично є зростанням iндексу з урахуванням реiнвестування
дивiдендiв за цей перiод, з поправкою на iнфляцiю. Якщо просто
обчислити середнiй прибуток за умови iнвестування 1 щороку,
то наявний прибуток з акцiй буде значно бiльше 10 %. Безпо-
середньою причиною цього є вплив волатильностi акцiй, як в
iндексному фондi: якщо цiни падають удвiчi, то тiльки поло-
вину суми можна iнвестувати в наступному роцi. Математично
довгостроковий показник прибутковостi акцiй подiбний до сере-
днього геометричного, я середнiй рiчний прибуток подiбний до
середнього арифметичного. Кожен математик знає той факт, що
середнє арифметичне завжди бiльше за середнє геометричне.

Наведенi мiркування призначенi застерегти читача вiд будь-
яких спроб досягти надмiрної точностi там, де присутнi ризик
i невизначенiсть. Бiльш важливо розумiти принципи, нiж фор-
мально слiдувати математичним правилам. У рештi решт, дис-
контнi ставки, якi ми використовуємо, мають бути пiдрахованi
лише наближено, оскiльки головною метою є порiвняти прое-
кти один з iншим, а не оцiнити їх точно. В усiй актуарнiй роботi
найбiльш важливими мають бути слушнiсть пiдходу та засто-
сування здорового глузду.

CAPM та специфiчний ризик

Далi необхiдно порiвняти показники окремої компанiї та рин-
кових iндексiв, з яких обчислюються iсторичнi прибутки.

Ринковий портфель акцiй потерпає вiд високого ступеня во-
латильностi. Стандартне вiдхилення рiчних прибуткiв на бри-
танському фондовому ринку на реальнiй основi становить при-
близно 20 %. Так само зрозумiло i з одноденних спостережень,
що на фондовому ринку не всi акцiї рухаються одночасно в одно-
му напрямку i з однаковою швидкiстю.

Як добре вiдомо, диверсифiкацiя знижує ризик. А саме: дис-
персiя (або стандартне вiдхилення) прибуткiв, що спостерiга-
ються для окремого цiнного паперу, вiдрiзняється (i зазвичай
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бiльша) вiд загальноринкової. Це є наслiдком того факту, що
прибутки вiд окремих цiнних паперiв типово не є повнiстю ко-
рельованими. Таким чином, дисперсiя, що дається виразом

∑

i

∑

j

xixjρijσiσj,

де xi, xj є частками цiнних паперiв i та j у власностi, σi та σj є
стандартними вiдхиленнями їхнiх прибуткiв, а ρij є коефiцiєн-
том кореляцiї мiж прибутками за цiнними паперами i та j.

Це вирiшує питання стосовно того, як волатильнiсть прибут-
кiв за окремою акцiєю пов’язана зi середньою по ринку. Модель
оцiнювання капiтальних активiв (CAPM) забезпечує логiчно по-
слiдовний теоретичний пiдхiд до вивчення цього питання. У
CAPM волатильнiсть цiни цiнного паперу подiляється на двi ча-
стини: специфiчний ризик та систематичний ризик. Теоретично
специфiчний ризик можна усунути за допомогою диверсифiка-
цiї у достатньо великому i рiзноманiтному портфелi, залишаю-
чи при цьому систематичний ризик, що є волатильнiстю ринку
в цiлому.

Ми можемо порiвняти окремi цiннi папери з усiм ринком, оцi-
нюючи бету (β) цiнного паперу. Для компанiї i:

βi =
σim

σ2
m

,

де σ2
m є дисперсiєю фондового iндексу, а σim є коварiацiєю мiж

прибутком за окремим папером i прибутковiстю ринку. Альтер-
нативним виразом для бети є

βi = ρim
σi

σm

.

Значення бети, бiльшi за 1, вказують на те, що папiр iстори-
чно перебiльшував показники ринку (позитивнi або негативнi).
Бета, близьке до нуля, вказує на те, що цiнний папiр забезпе-
чував бiльш стабiльний прибуток, нiж ринок в цiлому. Вiд’ємне
значення бети означає, що поведiнка паперу була антициклi-
чною, протилежною до загальної поведiнки ринку.
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Таким чином, бета може розглядатися як мiра систематично-
го ризику, пов’язаного з конкретним цiнним папером, i ми може-
мо оцiнити вартiсть основного капiталу для конкретної компанiї
як

rf + β(rm − rf ),

де rf є безризиковою ставкою, а (rm − rf ) є ринковою премiєю за
ризик.

Систематичний ризик Iснують поважнi причини, чому ми
залишаємося з iстотним ступенем систематичного ризику. В ос-
новi бiзнесової активностi лежить певний цикл, що впливає на
весь бiзнес одночасно.

Рiзнi сектори бiзнесу можуть зазнати впливу ранiше або пiзнi-
ше протягом бiзнесового циклу, тому галузева диверсифiкацiя є
важливою. Диверсифiкацiя за кордоном також може бути кори-
сною, бо не всi економiки рухаються за тим же самим циклом.
Навiть з диверсифiкацiєю за кордоном iснує значний ступiнь си-
стематичного ризику, тому що в цiлому мiжнародна економiка
є дуже незалежною.

Вiдсотковi ставки є другим економiчним чинником, що впли-
ває на весь бiзнес. Вони впливатимуть на рiзнi бiзнеси в рiзно-
му ступенi залежно вiд їхнього рiвня заборгованостi, створюючи
специфiчний ризик. Мiжнародний бiзнес знаходитиметься пiд
рiзним впливом, оскiльки вiдсотковi ставки можуть змiнювати-
ся вiд країни до країни через поточнi невизначеностi та стани
мiсцевих економiк.

Тiсно пов’язаним з вiдсотковими ставками є темп iнфляцiї.
Iнфляцiя може впливати на компанiї по-рiзному, але в цiлому
зростання iнфляцiї зменшуватиме короткостроковi прибутки.
Тим не менш, у довготривалому перiодi зростання цiн вiдновить
маржу та прибутки, що утримують темпи разом з iнфляцiєю.
Жодна компанiя не може сподiватися обминути вплив iнфля-
цiї, отже, це вiдноситься до систематичного ризику.

Податки, особливо змiни в податках, можуть мати вплив на
рiвнi цiн та торкатися всiх компанiй, що ведуть торгiвлю в по-
в’язаних з ними країнах, у рiзному ступенi. Мiжнароднi кризи,
вiйни, ембарго можуть впливати на глобальну економiку.
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Природнi явища або подiї, викликанi людиною, можуть спри-
чиняти великi непередбаченi системнi ефекти. Ель Нiньо2 має
великий вплив на економiки деяких країн. Гiпотетичнй земле-
трус у Токiо, що коштуватиме 100 млрд доларiв, значно впли-
ватиме на свiтову економiку.

Цей список не є вичерпним, але вiн чiтко показує, що є ризик,
який є систематичним, а не специфiчним для деяких компанiй.

Регулювання важеля

Ключовим моментом моделi оцiнювання капiтальних акти-
вiв (capital asset pricing model, CAPM) є те, що для окремої акцiї

Вартiсть акцiонерного капiталу =

= безризикова ставка + β · ринкова премiя за ризик.

Однак, зауважимо, що оцiнки бети для компанiї, що зробле-
нi за допомогою регресiї рухiв цiни акцiї вiдносно рухiв ринку,
змiнюватимуться протягом перiоду часу, в який цi оцiнки робля-
ться. До того ж, внутрiшнi оцiнки для бети будуть дуже розки-
данi через велику стандартну похибку, пов’язану з регресiєю.

Одним можливим шляхом покращення оцiнки є використан-
ня iндустрiальної бети, що базується на групi схожих компанiй.
Пiд схожiстю ми бiльше розумiємо те, що вони займаються схо-
жою дiяльнiстю, оскiльки природа їхньої дiяльностi впливати-
ме лише на дiловий, або бiзнесовий, ризик компанiї або iндустрiї.
Географiчний оперативний простiр також є важливим, але ми
повиннi впевнитися, що компанiї стикаються зi схожим фiнан-
совим ризиком – тобто що вони мають схожу структуру капi-
талу. Грубi значення бети, отриманi з iсторичних спостережень,
зазнають впливу фiнансового важеля, тому потрiбно врахувати
це в обчисленнях.

У той час як в оригiнальнiй статтi Мiллера та Модiльянi об-
ґрунтовано те, що вартiсть капiталу не повинна залежати вiд

2Ель Нiньо (iсп. El Niño – хлопчик) разом з Ла Нiнья (iсп. La Niña –
дiвчинка) є природними феноменами, що являють собою довготривалi ано-
мальнi змiни (Ель Нiньо – потеплiння, Ла Нiнья – похолодання) темпера-
тури поверхневих вод у схiднiй частинi Тихого океану.
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рiвня важеля, прийнятого компанiєю, вони згодом уточнення
для ситуацiї, коли податки сплачуються. Зокрема, вони одер-
жали формулу, яка пов’язує бету “з важелем” iз бетою без важе-
ля:

βd = β0

(
1 + d(1 − t)

)
,

де βd – бета для компанiї з рiвним d вiдношенням борг/акцi-
онерний капiтал, β0 – бета для компанiї з нульовим важелем,
t – ставка податку. Пiдкреслимо, що у данiй формулi мають ви-
користовуватися ринковi, а не балансовi значення боргу i акцiо-
нерного капiталу.

Вплив структури капiталу на вартiсть капiталу

Нам тепер потрiбно розглянути вартiсть позичкового капiта-
лу, який використовує компанiя. Вартiсть позик буде рiзною для
рiзних компанiй залежно вiд їхньої кредитоспроможностi, яка
часто визначається як кредитний рейтинг. Вартiсть боргу має
бути пов’язаною з кредитним рейтингом. Гранична вартiсть бор-
гу має зростатиме, якщо заборгованiсть компанiї пiдвищується,
через несприятливий вплив на рейтинг компанiї.

При прийняттi рiшень стосовно належної вартостi, потрiбно
оцiнити, що має значення – гранична вартiсть чи середня вар-
тiсть. Гранична вартiсть додає складнощiв. Якщо для сприяння
фiнансуванню проекту залучається новий борг, то доцiльно ви-
користовувати граничну вартiсть.

Кредитор дивитиметься на передбачене забезпечення i клю-
човими цифрами тут будуть коефiцiєнт покриття, що дається як
вiдношення чистих активiв до позиченої суми, прибутки перед
сплатою податкiв, та вiдношення отриманих вiдсоткiв i вiдсот-
кiв за позикою. Агенцiї кредитних рейтингiв будуть оцiнювати
ризик дефолту, який залежатиме вiд рiвня покриття вiдсоткiв i
волатильностi потоку прибуткiв. Тому бета може безпосередньо
впливати на кредитний рейтинг, оскiльки велике значення бе-
ти вказуватиме на бiльш волатильнi прибутки. Бета зростатиме
iз зростанням рiвня важеля. Виникне точка, за якою подальше
позичання збiльшуватиме середню вартiсть капiталу, через цi
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вториннi ефекти. При зниженнi кредитного рейтингу компанiї
сплачуватимуть за борг бiльше.

Вплив податкiв

Позичковий капiтал може звичайно компенсуватися прибу-
тками i слугувати для зниження ефективної вартостi боргу. Но-
ва компанiя може бути у станi неприбутковостi i, таким чином,
є в невигiдному становищi. При оцiнюваннi вартостi боргу не-
обхiдно зробити припущення щодо того, коли будуть надходити
прибутки. Для вiдображення затримки може бути використана
знижена ставка податкових стягнень.

Середньозважена вартiсть капiталу

Обчислюючи середньозважену вартiсть капiталу, враховують
як борг, так i власний капiтал, тому результат буде нижче вар-
тостi акцiонерного капiталу. Вiдповiдна формула має вигляд

СЗВК = (1 − g) · вартiсть акцiонерного капiталу+

+ g · чиста вартiсть боргу,

де g – частка боргу, що визначається як

g =
значення боргу

значення акцiонерного капiталу + значення боргу
.

Як i вище, тут використовуються ринковi, а не балансовi значе-
ння боргу i акцiонерного капiталу.

2.5.3 Оцiнка капiтального проекту

Компоненти структури капiталу

Пiд капiтальним проектом ми розумiємо будь-який проект,
де є початкова витрата, а потiм, при здiйсненнi проекту, потiк
прибуткiв, з яких вiднято поточнi витрати. Капiтальний проект
не має включати побудову фiзичного активу.
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Новi проекти, якi розпочинає компанiя, що потребують зна-
чних ресурсiв в межах i поза межами звичайного бюджету, типо-
во будуть предметом певної перевiрки витрат для впевненостi,
що доходи перевищуватимуть витрати. Але коли витрати пе-
ревищують доходи довше досить короткого перiоду, швидко ви-
никає потреба у механiзмi, що враховує часову вартiсть грошей,
щоб розглядати вартiсть грошей будь-якого проекту та порiв-
нювати з альтернативними проектами. Буде потрiбен капiтал
для фiнансування цих проектiв i потрiбнi кошти для пiдтримки
такого капiталу. Вартiсть капiталу є мiрою цих коштiв, вираже-
ною як рiчна вiдсоткова ставка.

Головною цiллю початкової експертизи запропонованого ка-
пiтального проекту є визначення, чи проект здатний задоволь-
нити критерiї, що встановлюються органiзацiєю-спонсором для
проектiв, якi вона готується затвердити. Цi критерiї будуть ти-
пово виражатися в термiнах очiкуваних фiнансових результатiв
та (iнодi) ризику, що цих результатiв не буде можливо досягну-
ти. Проте, на практицi може бути багато додаткових критерiїв,
зокрема:

• досягнення синергiзму (явища в дiловiй практицi, коли за-
гальний результат переважає суму окремих ефектiв) або
сумiсностi з iншими проектами, до яких вдається спонсор;

• задоволення “полiтичних обмежень” органiзацiї-спонсора
та iнших;

• наявнiсть достатньо високого потенцiалу;

• найкраще використання фiнансових i управлiнських ре-
сурсiв за умов нестачi.

Протягом процесу експертизи потрiбно дослiдити ризики, з
якими пов’язаний проект, та прийти до бачення найкращого
шляху пом’якшення ризику, беручи до уваги включенi в про-
ект витрати. Залишковi ризики мають бути описанi задля бла-
га спонсорiв, кредиторiв та iнвесторiв, щоб вони могли врахува-
ти цi ризики в процесi прийняття рiшень. Оскiльки детальний
аналiз є коштовним процесом, необхiдно, щоб аналiз був iтера-
тивним, з використанням складнiших оцiнок тiльки пiсля того,
як стає зрозумiлим, що зусилля виправданi.
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Першим кроком є уважне визначення проекту та його меж i
оцiнювання його ймовiрної тривалостi життя для цiлей експер-
тизи. Потiм мають бути оцiненими найбiльш iмовiрнi потоки
грошей для капiтальних витрат, поточних витрат, доходiв та
кiнцевих витрат. Цi грошовi потоки мають бути вираженими в
термiнах сучасної вартостi грошей iз виключенням фiнансуван-
ня таких витрат, як вiдсотки, амортизацiя, наслiдки цiнової iн-
фляцiї, тощо. Однак, якщо очiкується, що будь-якi грошовi пото-
ки зростатимуть в реальному численнi (наприклад, вiдповiдно
до зростання зарплат, а не цiн), то це повинно бути враховано.
У грошових потоках має бути враховано ефекти, що впливають
на iншу дiяльнiсть або витрати спонсора. Точне визначення та
оцiнювання найбiльш iмовiрних грошових потокiв є ключовим
для успiху подальшої роботи, позаяк воно утворює основу. Вели-
ку увагу потрiбно придiлити тому, щоб усi зробленi припущення
були ретельно задокументованi.

Методи оцiнювання проектiв

Використовуючи цi потоки, наступним шагом буде зробити
дуже грубу початкову оцiнку ймовiрного фiнансового резуль-
тату вiд здiйснення проекту. Зазвичай використовується метод
дисконтованих грошових потокiв.

Чиста сучасна вартiсть (ЧСВ) Метод ЧСВ полягає у моде-
люваннi всiх потокiв грошей проекту до його закiнчення та дис-
контуваннi їх на теперiшнiй момент за допомогою вартостi ка-
пiталу. Якщо результат позитивний, то проект пiдвищуватиме
доходи акцiонерiв. Найкращим буде точне врахування ризику в
моделi, так що компанiя дивитиметься на середньозважену по
сукупностi сценарiїв ЧСВ.

Компанiї потрiбно приймати до уваги її терплячiсть до ри-
зику при прийняттi рiшення про фiнансування проекту. Таким
чином, дисконтна ставка, що використовується, може бути рi-
зною для рiзних типiв проектiв. Деякi компанiї дотримуються
менш строгого погляду на малi витрати i вимагають бiльших
ставок для великих витрат.
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Внутрiшня норма прибутку (ВНП) Це суттєво той самий ме-
тод обчислення, що й ЧСВ, з тою вiдмiннiстю, що замiсть дис-
контування вартiстю капiталу, чиста сучасна вартiсть проекту
прирiвнюється до нуля, i рiвняння розв’язується вiдносно вiд-
соткової ставки. Цей метод корисний тим, що вiн висуває на
переднiй план прибуток, якого досягає проект. Якщо це вище
за вартiсть капiталу, тодi проект розглядається далi. Проте, є
практичнi проблеми, пов’язанi з ВНП-пiдходом:

• можуть бути отриманi абсурднi результати, якщо початко-
вий капiтал малий, розв’язки можуть бути дуже великi
додатнi (або вiд’ємнi), або можуть бути два розв’язки, або
може взагалi не iснувати розв’язку;

• тодi як середня за сукупнiстю сценарiїв чиста сучасна вар-
тiсть може бути знайдена простим пiдсумовуванням вар-
тостей сценарiїв, помножених на їхнi ймовiрностi, те саме
невiрно для внутрiшньої норми прибутку.

Треба зауважити, що рiвняння для ВНП може мати декiлька
розв’язкiв, особливо якщо є вiд’ємнi грошовi потоки в певнi мо-
менти протягом дiї проекту або при його закiнченнi. Це робить
ВНП менш популярною, нiж ЧСВ, мiрою вартостi проекту.

Незважаючи на цi проблеми, внутрiшня норма прибутку мо-
же бути єдиним зручним методом.

Рiчна витрата капiталу Цей метод виражає капiтальнi за-
трати як рiчну витрату, вiдтак розписуючи капiтал рiвномiрно
по роках. Цю витрату потiм можна вiдняти вiд прибуткiв i, якщо
чистий результат додатний, проект або капiтальнi витрати роз-
глядаються далi. Цей метод корисний тим, що вiн вказує вплив
iнвестицiй на потiк доходiв компанiї. Короткостроковий вплив
на прибутки може бути дуже чутливим до обставин, що зовсiм
зрозумiло. Цей метод працює добре при розглядi капiтальних
витрат на машинне обладнання або заводи та вигiдний з точку
зору простоти та легкого розумiння. Його не треба вiдкидати
тiльки з тiєї причини, що доступнi бiльш складнi методи.

Метод акцiонерної вартостi Акцiонерна вартiсть являє со-
бою сучасну вартiсть усiх очiкуваних поточних та майбутнiх гро-
шових потокiв, доступних акцiонерам.
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Метод акцiонерної вартостi базується на ЧСВ-пiдходi, але роз-
ширює його. Iстотна вiдмiннiсть цього методу є в тому, що вiн
дивиться на проект бiльше з точки зору iнвестора i менше на
внутрiшнi фактори, що керують привабливiстю проекту. Тому
вiн є системним методом, а не iнкрементальним, який дiє за
наростаючою i зосереджений тiльки на самому проектi.

Спосiб, в який працює метод, концептуально є дуже простим.
Загальна вартiсть компанiї вивчається на основi “до i пiсля”. По-
трiбно зрозумiти, якими засобами компанiя оцiнюється ринком
у поточний час.

У залежностi вiд галузi, вiдношення цiн до прибуткiв або цiн
до чистих активiв можуть пiдказувати те, яким є стан компанiї
порiвняно з конкурентами. Спiвставлення ключових характе-
ристик з тими, що мають конкуренти, допомагатиме визначити
положення компанiї на ринку. Рiзниця у рейтингу є оцiнкою,
яку ринок дає здатностi менеджерiв нарощувати прибутковiсть
бiзнесу. Якщо вони мають високу довiру, то капiталiзацiя ком-
панiї буде високою вiдносно тих, що рiвнi з нею за статусом.

Потiм до нового проекту або придбаної компанiї застосову-
ють пiдхiд доданої вартостi i розглядають всi вищевказанi пiд-
ходи до оцiнювання, щоб побачити наявний вплив. Вплив на чи-
сту вартiсть активу, майбутнi прибутки i покриття боргу можна
визначити вiдносно легко, пiсля чого додати до моделi компа-
нiї сценарiї грошових потокiв, розробленi для методу ЧСВ. Те-
пер починає дiяти важливий елемент процесу додавання варто-
стi, оскiльки потрiбно оцiнити вплив нового проекту на рейтинг
компанiї. Серед речей, якi потрiбно оцiнити, мають бути:

• вплив на положення вiдносно конкурентiв;

• можливi реакцiї конкурентiв i змiна рiвня конкуренцiї;

• вплив на сприйняття менеджменту;

• вплив на сприйняття аналiтикiв;

• вплив на кредитний рейтинг;

• прирiст або зниження рентабельностi;

• вплив на дивiдендну полiтику;

• вплив на бету акцiї.
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Долучення нового проекту до бiзнесу може впливати на всю
манеру сприйняття бiзнесу i вiдтак фундаментально змiнити
рейтинг акцiй. Пiдхiд доданої вартостi намагається холодно-
кровно дивитися на позицiї компанiї до i пiсля, а результатом,
що вимiрюється, є зростання вартостi акцiй для наявних iнвесто-
рiв. Пiдхiд акцiонерної доданої вартостi дає вражаючi можли-
востi для актуарiїв, оскiльки вiн по сутi є дуже складним i вдо-
сконалюється вiд точного математичного моделювання всiх вза-
ємозв’язкiв i циклiв оберненого зв’язку, яке гарантує, що всi на-
слiдки проекту продуманi. Це дає далекоглядному менеджмен-
ту можливiсть прийняти новi вражаючi лiнiї поведiнки, якi до-
бре сприймаються ринком i якi могли бути упущеними, якщо б
проект оцiнювався на вузькiй основi, тобто розглядали б тiльки
його.

Iншi вживанi методи

Окупнiсть Для багатьох компанiй вирiшальним є грошовий
потiк, тому швидкiсть, з якою компанiя може вiдшкодувати по-
чатковi iнвестицiї, є життєво важливою. Для малих швидко-
зростаючих компанiй, яким важко дiстати позику i в яких вже
багато акцiонерiв, окупнiсть стає ключовим фактором. Перiод
окупностi визначається як час, потрiбний для того, щоб накопи-
чений грошовий потiк став нульовим.

Проекту з бiльш швидким перiодом окупностi буде надано
перевагу. Альтернативно метод може бути використаним, щоб
iдентифiкувати проект, який породжує найбiльше фондiв за
конкретний перiод, скажiмо, за 3 роки. Метод має вiдносно ма-
ле значення там, де термiн окупностi набагато бiльший трьох
рокiв.

Номiнальнi доходи Це є варiантом окупностi, коли просто
порiвнюють вiдношення утвореної готiвки до спожитих грошей
протягом певного перiоду. Це дає приблизну уяву про вiдносну
рентабельнiсть проектiв та є адекватним пiдходом, коли можна
швидко побачити, що вiдношення велике. I тут термiн, вiдносно
якого робиться таке оцiнювання, має бути коротким.
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Стратегiчна вiдповiднiсть Стратегiчна вiдповiднiсть нор-
мально утворюватиме частину будь-якого проекту, оскiльки ко-
жен проект потрiбно поставити у логiчну вiдповiднiсть бiзнесу,
виходячи з його меж компетенцiї, ресурсiв i споживчої бази. Iно-
дi нове нове прибуття в дiловий сектор не можна обґрунтувати з
чисто фiнансової точки зору, але але воно робиться через погляд
на шлях, в якому рухається iндустрiя.

Iснує паралель з методами, висвiтленими вище, коли вра-
ховуються кiлька сценарiїв. Рiзниця тут у тому, що вибирається
конкретний сценарiй майбутнього бiзнесу i розробляється бiзнес-
вiдповiдь на припущення, що цi прогнози виправдаються. Подi-
бнi iнвестицiї можуть пожинати великi плоди, якщо майбутнє
розвивається так, як передбачалося, i також є можливостi здобу-
ти фору, будучи попереду всiх. Якщо обставини не складаються,
як очiкується, проект має пiддаватися ретельному спостережен-
ню, щоб обмежити потенцiйнi втрати. В галузi страхування ми
бачимо протягом останнiх десяти рокiв значнi змiни в методах
розподiлу, i багато iнвестицiй, що робляться, можуть бути ви-
правданими тiльки на стратегiчному ґрунтi.

Отже, якщо бiзнес “робить правильнi речi”, то потрiбний при-
буток є побiчним продуктом, а не вирiшальним фактором. Сфе-
рою актуарiїв є розвиток бiльш витонченi моделi, що будуються
на основi в точностi цих “важких для вимiру” вигiд. Справдi,
будь-який проект може разом з цим приносити невiдчутнi ви-
годи, якi можливо оцiнити, якщо докласти достатнiх розумових
зусиль.

Цiна можливостi Є дуже простим зробити проект, що може
задовольняти бiзнесовi критерiї для прийняття, але який не є
найкращим шляхом подальшої дiяльностi. Може iснувати пев-
на альтернативна можливiсть, яка навiть краще, але не роз-
глядалася. Метод цiни можливостi запитує: “Якими є альтер-
нативнi шляхи вкладення цих грошей i яких прибуткiв можна
при цьому досягти?”

Крiм користi, яку цей метод дає для допомоги визначення
кращих альтернатив, вiн також у деяких випадках може ви-
правдати витрати, коли є надлишок капiталу, який з певних
причин неможливо iнвестувати, щоб мати прибуток розмiром
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цiни капiталу. В iнтересах компанiї може бути iнвестувати в
цей проект доти, доки вiн дає кращий прибуток, нiж альтер-
натива з подiбним ризиком, навiть якщо цей прибуток менший
за справжню цiну капiталу. Потрiбно пам’ятати, що повернення
капiталу акцiонерам є можливим варiантом, але можуть бути
фрикцiйнi витрати, якщо компанiя захоче залучити капiтал у
деякий майбутнiй момент.

Це не є в дiйсностi новим методом, оскiльки всi його частини
можна включити в основнi методи; вiдмiннiсть полягає саме у
тому, що вiн фокусує увагу на альтернативах.

Порогова рентабельнiсть Це знов не є новим методом, бо
вiн може використовуватися як частина попереднiх методiв. На-
голос є на тому, що компанiя встановлює цiльову норму доходно-
стi, або порогову рентабельнiсть. Типово вона може бути досить
високою i помiтно перевищувати справжню вартiсть капiталу.
Наприклад, компанiя може встановити цiльовий прибуток за
капiталом на рiвнi 20 %, щоб зосередитися тiльки на найбiльш
прибуткових проектах. Тiльки проекти з додатною дисконтова-
ною 20-ма % ЧСВ або ж з ВНП, що перевищує 20 %, повиннi
проходити першiй вiдсiв.

У реальностi, у проектi-переможцi, скорiш за все, наголос бу-
де зроблено на потенцiйних прибутках для демонстрацiї високо-
го доходу, але ризик буде недооцiненим. Дiйсно отриманий при-
буток в прийнятих проектах схильний тому бути значно ниж-
чим, нiж у бiзнес-планi. Пiдхiд має перевагу в тому, що видiля-
ються проекти зi справдi високим потенцiалом, якi, якщо ними
добре керують, будуть приносити великi прибутки. Зворотним
боком монети є те, що багато чудових менш ризикових прое-
ктiв, якi приносили б хорошi доходи вище вартостi капiталу (але
нижче порогової рентабельностi), нiколи не розглядатимуться.

Були опитанi компанiї рiзних розмiрiв стосовно норм дохо-
дностi. Виявилося, що середнє порогове значення для ВНП ста-
новить 17,1 %, що дуже багато порiвняно з довгостроковим при-
бутком, досягнутим за акцiями.

Оцiнювання ризикових проектiв Там, де природа проекту
є такою, що майбутнi грошовi потоки мають дуже високий сту-
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пiнь невизначеностi, нам потрiбно розглянути альтернативнi ме-
тоди оцiнки проектiв.

Моделювання

Змоделювавши проект з метою його оцiнити, ми можемо ба-
жати застосувати аналiз чутливостi (sensitivity analysis), щоб
побачити, як вартiсть проекту змiнюється за рiзних майбутнiх
обставин. Ми беремо кожне ключове припущення i оцiнюємо йо-
го вплив на ЧСВ в умовах, коли з’являються найбiльш оптимi-
стичнi i найбiльш песимiстичнi результати. В такий спосiб ми
можемо визначити тi змiннi, якi мають найбiльший вплив на
результати проекту, i тому визначити, де потрiбно найбiльше
iнформацiї (i коли прогнози неприйнятнi, суперечливi або несу-
мiснi).

Проте аналiз чутливостi не дозволяє нам розглядати взаємо-
вiдносини мiж вхiдними змiнними. Щоб зробити це, нам потрi-
бне “тестування сценарiїв”, де ми розглядаємо певну правдопо-
дiбну комбiнацiю вхiдних даних i дивимося, який вплив вона
матиме на проект. Але навiть у тестуваннi сценарiїв викори-
стовується обмежена кiлькiсть правдоподiбних комбiнацiй, якi
можуть включати найбiльш оптимiстичний та песимiстичний
сценарiї, а можуть i нi. Щоб розглянути всi можливi комбiнацiї,
нам потрiбно використати моделювання.

Тут ми оглянемо в цiлому розподiл можливих результатiв
проекту. Для цього нам потрiбнi:

• Модель проекту (зазвичай комп’ютерна), що дає взаємоза-
лежностi та серiальнi кореляцiї.

• Визначення ймовiрностей для розподiлiв ключових змiн-
них (можливо, дослiджених за допомогою тестування чу-
тливостi).

• Моделювання грошових потокiв багаторазово, з використа-
нням значень, взятих випадково з розподiлiв можливих
вхiдних змiнних.

• Запис i впорядковування вихiдних даних для оцiнки їхнiх
iмовiрнiсних розподiлiв.
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Проте зауважимо, що цi процеси критично залежать вiд:

• вiдповiдної конструкцiї моделi;

• вiдповiдних оцiнок iмовiрнiсних розподiлiв вхiдних даних.

Зазначене вище є окремою проблемою, коли будiвник моделi не
знайомий з областю, що моделюється.

Iмовiрнiснi дерева Часто проект складається з численних
iнвестицiйних рiшень, рознесених у часi, причому вибiр, досту-
пний у певний момент, залежить вiд рiшень, зроблених на бiльш
раннiх стадiях, так що початковi рiшення будуть обмежувати
майбутнiй вибiр (але не остаточно зв’язувати нас у майбутнiх
дiях). У той самий час, пiзнiшi рiшення можуть бути зробле-
нi так, щоб отримати вигоду вiд попереднього досвiду та умов,
що переважають зараз. Метод iмовiрнiсних дерев дозволяє до-
слiджувати проекти, що мають таку структуру, в якiй частковi
оцiнки ймовiрностей майбутнiх подiй можуть бути вдосконале-
ними у свiтлi початкового досвiду.

Ймовiрнiсне дерево будують так:

• вiдображають можливi вибори, починаючи з початкового
рiшення за проектом, та вiдгалужують вiд нього зображен-
ня всiх можливих майбутнiх виборiв;

• приписують оцiнки майбутнiх грошових потокiв до кожно-
го майбутнього вибору;

• оцiнюють iмовiрностi для кожного грошового потоку;

• використовують стандартнi обчислення математичних спо-
дiвань, приєднуючи як часову вартiсть грошей, так i ймо-
вiрностi, щоб оцiнити оптимальнi вибори в кожний майбу-
тнiй часовий перiод;

• працюють з кiнця, з останнього рiшення, до сьогодення,
щоб встановити найкращий (тобто такий, що дає найвищу
ЧСВ) шлях.

Надiйний еквiвалент Якщо рiвень ризику може змiнювати-
ся вiдповiдно до природи конкретної речi, що оцiнюється, ми
повиннi використовувати суттєво рiзнi дисконтнi ставки для ко-
жного елементу. Щоб уникнути цього, окремi (ризиковi) грошовi
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потоки, що проектуються, замiнюють їхнiми надiйними еквiва-
лентами – тобто у проектованому елементi грошового потоку
робиться поправка лише на ризик. Таким чином створюють се-
рiю “надiйних” грошових потокiв, якi потiм можуть дисконтува-
тися за єдиною нормою прибутку.

Результати оцiнювання Зазвичай результат обчислення
ЧСВ має сприйматися як задовiльний, якщо вiн є додатним, а
результат обчислення ВНП – якщо вiн перевищує заздалегiдь
встановлену спонсором “порогову рентабельнiсть”. Перiод оку-
пностi має сприйматися як задовiльний, якщо вiн коротший за
заздалегiдь вказаний спонсором перiод.

Результати цих обчислень дають грубу первiсну оцiнку фi-
нансової життєздатностi проекту. Грубу уяву про чутливiсть ре-
зультатiв до змiн у припущеннях можна отримати, припускаю-
чи, що всi витрати стають (скажiмо) на 10 % вищими, нiж най-
бiльш вiрогiднi величини, а всi доходи стають (скажiмо) на 10 %
меншими за найбiльш вiрогiднi величини. Отриманi результа-
ти можуть показувати (якщо вони незадовiльнi), що подальший
аналiз не потрiбен без певних фундаментальних змiн у проектi.
Якщо ж, однак, результати задовiльнi, то не достатньо зупиня-
тися на цьому, а потрiбно провести належний аналiз ризику, як
вказано нижче.

На початкових етапах аналiзу зазвичай є доречним виклю-
чення вiд’ємних грошових потокiв, пов’язаних з корпоративним
податком, оскiльки вони залежатимуть вiд прийнятого методу
фiнансування. На кiнцевому етапi, коли пiдготовлюють пред-
ставлення iнвестицiй, вiд’ємнi грошовi потоки, що виникають у
зв’язку з корпоративним податком, можуть бути оцiненi (врахо-
вуючи вiдповiднi часовi запiзнення при зборi податкiв) та дис-
контованi, щоб одержати належне зниження ЧСВ.

Аналiз i управлiння ризиками

Ми побачили, як дисконтна ставка має враховувати систе-
матичний ризик. Iмовiрнiсний ризик треба враховувати через
аналiз специфiчного ризику. На практицi iнодi складно визна-
чити, у яку з цих двох категорiй має потрапляти специфiчний

159



ризик, але потрiбно протистояти спокусi класифiкувати багато
ризикiв як систематичнi для зменшення аналiтичної роботи.

Коли ми користуємося словом “ризик”, ми розумiємо або по-
дiю, що призводить до змiни вiд найбiльш вiрогiдного резуль-
тату в будь-якому напрямi (наприклад, ризик руйнацiї констру-
кцiї), або ймовiрнiсть такої подiї. Багато ризикiв є негативними,
тому що вони погiршують наслiдки проекту, коли трапляються,
але аналiз має врахувати можливi сприятливi змiни таким са-
мим чином.

Щоб дiяти з ризиками, що притаманнi данiй дiяльностi, перш
за все нам потрiбно iдентифiкувати їх. Потiм нам потрiбно ана-
лiзувати їх, оцiнюючи частоти появи i наслiдки при їхнiй появi.
Ми повиннi тому розглянути можливостi пом’якшення ризикiв
втрат зменшенням частоти появи, або зменшенням несприятли-
вих наслiдкiв при їхнiй появi, або обома способами. Наступний
крок – розглянути вартостi можливих пом’якшувальних варiан-
тiв, щоб побачити, чи є вони фiнансово життєздатними, чи нi,
i тодi видiлити найкращу комбiнацiю пом’якшувальних варiан-
тiв. Залишковi ризики є тими, якi повиннi прийняти спонсори
й iнвестори. В цiй точцi потрiбне рiшення, чи продовжувати з
проектом, чи нi. Якщо це так, то нам потрiбний контроль зали-
шкових ризикiв, через ряд заходiв, який включає:

• регулярне стеження за ринками;
• плани дiй при передбачених та непередбачених змiнах;
• призначення ризикових наглядачiв;
• регулярнi огляди менеджменту.

Отримання розподiлiв ЧСВ

Iснують два основнi шляхи, якими можливо отримати ймо-
вiрнiсний розподiл ЧСВ для проекту в цiлому. Перший – це по-
будова серiї сценарiїв майбутнього, кожен з яких представляє
комбiнацiю можливих наслiдкiв для головних ризикових подiй
i має свою ймовiрнiсть появи, яка одержується комбiнацiєю ймо-
вiрностей рiзних незалежних компонент ризику.

Наслiдки, вiдiбранi для цiлей сценарного аналiзу, часто є се-
реднiми точками областей можливих значень; наприклад, якщо
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iснує 80 %-вий шанс, що капiтальнi витрати лежатимуть мiж 40
та 42 млн фунтiв, та 20 %-вий шанс, що вони лежатимуть мiж
42 та 50 млн фунтiв, можна змоделювати два пiдсценарiї, де у
першому витрати становлять 41 млн фунтiв з iмовiрнiстю 80 %,
у другому – 42 млн фунтiв з iмовiрнiстю 20 %. Якщо кожен з цих
двох пiдсценарiїв для витрат капiталу був би скомбiнований зi,
скажiмо, 4 сценарiями валового доходу та 3 сценарiями пото-
чних витрат, ми б згенерували загалом 2×4×3 = 24 сценарiї.

Iнодi можна здiйснити простий аналiз сценарiїв узагалi без
використання комп’ютера. Для кожного сценарiю пiдраховує-
ться ймовiрнiсть його появи i ЧСВ при появi. За припущення,
що сценарiї охоплюють усi можливi наслiдки, принаймнi зна-
чущi, вiдповiдний результат буде давати наближений iмовiр-
нiсний розподiл ЧСВ проекту.

Другий основний метод – це побудова комп’ютерної стохасти-
чної моделi, у якiй моделюються рiзноманiтнi ризики, пiсля чо-
го виконується серiя iмiтацiй (комп’ютерних моделювань), щоб
одержати ймовiрнiсний розподiл ЧСВ. Хоча iнодi цей метод є
кращим, практичний досвiд показав, що чисельнi припущення,
якi робляться при побудовi моделi, є настiльки грубими, що ча-
сто виникають сумнiви, чи можна покладатися на результати
зi ступенем довiри, достатнiм для виправдання докладених зу-
силь i витрат. Серйознiшою є небезпека втрати ключових фа-
кторiв i припущень з поля зору при розглядi результатiв такої
моделi, тодi як зусилля у проведеннi ручного сценарного аналi-
зу спонукають аналiтика зосередитися на важливих ризиках i
припущеннях. Однак, незважаючи на це, порiвняно проста сто-
хастична модель може бути дуже корисною для моделювання
однiєї конкретної дiяльностi проекту, коли припущення, на яких
ґрунтується модель, i її обмеження можна тримати в полi зору.

Пiсля отримання ймовiрнiсного розподiлу ЧСВ для проекту в
цiлому часто виявляється, що певнi отриманi ЧСВ є неприйня-
тно низькi або вiд’ємнi. Деяким з цих несприятливих ЧСВ мо-
жуть бути приписанi низькi ймовiрностi появи, i спонсор може
бути пiдготовленим для прийняття цих ризикiв. Проте в iнших
випадках ЧСВ можуть бути настiльки несприятливими, що на-
вiть при малих iмовiрностях появи вони неприйнятнi.
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Обчислення потрiбної норми прибутку для проекту

Використання вартостi капiталу для пiдрахунку чистої су-
часної вартостi при просiюваннi проектiв гарантує, що будуть
запущенi тiльки тi проекти, якi покращуватимуть дохiд акцiо-
нерiв, за умови, що в ньому є поправка, щоб вiдобразити ризик
проекту.

Iсторичнi данi про вартостi iснуючого капiталу компанiї не
є доречними. Що важливе, то це поточна вартiсть залучення
додаткового капiталу для компанiї з метою впровадження про-
екту. Один спосiб – подивитися на цю вартiсть як на норму при-
бутку, яка має бути отримана на капiтал, щоб iснуючi акцiонери
не отримали нi вигоди, анi невигоди. Можна розсудити (помил-
ково), що потрiбно подивитися на джерела, з яких надходитиме
додатковий капiтал для проекту. Таким чином, якби весь капi-
тал був залученим з внутрiшнiх резервiв або за допомогою випу-
ску нових акцiй, вартiсть капiталу була б рiвною загальнiй нор-
мi прибутку, яку очiкувалося б одержувати акцiонерами на їхнi
iснуючi акцiї. Проте, якби весь капiтал залучався би позикою з
фiксованим вiдсотком, це була б чиста вартiсть капiталу пiсля
врахування податкових пiльг i вiрогiдної майбутньої iнфляцiї,
що потрiбно було б взяти за вартiсть капiталу. Якщо частину
капiталу залучено через акцiї, а частину через позичання, нам
потрiбно подивитися на середньозважену вартiсть.

Проте, можна переконливо аргументувати те, що не є сут-
тєвим, звiдки у дiйсностi надходить фiнансування конкретного
проекту, що розглядається, та що насправдi суттєвими є нор-
мальна вартiсть залучення капiталу для компанiї, яка бере-
ться як середньозважена з вагами, що базуються на оптималь-
ному для компанiї розподiлу капiталу на акцiонерний i борго-
вий. (Якщо теперiшня структура компанiї не є оптимальною, то
її можна зробити оптимальною окремим рiшенням.)

Вартiсть позичкового капiталу має братися як вартiсть у ре-
альних термiнах нового запозичення для компанiї, через взяття
вiдповiдної рiзницi з поточним очiкуваним загальним прибут-
ком за iндексованими облiгацiями, врахування кредитного рей-
тингу, та множення на 1 − t, де t – очiкувана ставка корпора-
тивного податку. Вартiсть акцiонерного капiталу має братися
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як загальний очiкуваний реальний прибуток за iндексованими
облiгацiями з доданням належної маржi, щоб урахувати дода-
тковий прибуток, яким акцiонернi iнвестори намагаються ком-
пенсувати взятi на себе ризики.

До грошових потокiв, виражених у сучаснiй вартостi грошей,
треба застосувати саме реальну дисконтну ставку.

Поправка на систематичний ризик

Мiра бета пов’язана з iснуючою дiяльнiстю компанiї (або га-
лузi). Нам потрiбно розглянути, чи узгоджується притаманний
будь-якому проекту ризик iз iснуючим ризиковим профiлем ком-
панiї.

Зауважимо, що пiд “притаманним будь-якому проекту ризи-
ком” ми не розумiємо специфiчний ризик (який можна дивер-
сифiкувати), що вiдноситься до наслiдкiв проекту. Якщо ми не
впевненi вiдносно нашої уяви про грошовi потоки, нам потрiбно
уточнити їх та врахувати можливi несприятливi наслiдки при
пiдрахунку очiкуваних грошових потокiв, що будуть дисконто-
ванi. Така невизначенiсть не може бути включеною в наш ана-
лiз простим збiльшенням значення бети (i результуючої вартостi
капiталу).

Однак, припустимо, що компанiя розглядає проект зi ступе-
нем систематичного ризику бiльшим, нiж звичайний для її про-
ектiв. “Систематичний” ризик – це та частина прибутку за прое-
ктом, яку не можна знищити нi багаторазовим iнвестуванням у
проекти того самого типу, нi диверсифiкацiєю. Систематичний
ризик може змiнюватися вiд одного типу проектiв до iншого. Си-
стематичний потрiбно врахувати змiною дисконтних ставок, що
використовуються в моделi.

Отже, згiдно до теорiї, дисконтнi ставки, що має використо-
вувати компанiя, мають бути вищими за ти, якi вона зазвичай
застосовує. Одна з порад – використовуючи вказану вище мето-
дологiю, розглянути дисконтнi ставки, якi пiдходять для вико-
ристання всiма компанiями, що зазвичай беруть участь у таких
проектах. На практицi такi данi можливо буде важко отримати,
i може не бути альтернативи, крiм як додати щось довiльне до
дисконтної ставки.
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Частина 3
Фiнансова математика
3.1 Вступ

Цю частину пiдручника присвячено тому роздiлу фiнансової
теорiї, який описує математичнi закономiрностi випадкового пе-
ребiгу подiй на фiнансовому ринку. Цей роздiл ще називають
фiнансовою стохастикою та випадковими фiнансами. Фiнансо-
вий ринок iнодi ототожнюють з фондовим ринком, iнодi їх роз-
межовують з тої точки зору, що на фiнансовому ринку торгують
лише цiнними паперами, а на фондовому – ще й, наприклад,
нерухомiстю. Фондовий ринок ще називають фондовою бiржею.
Фондова бiржа являє собою ринок рiзного роду капiталiв, на яко-
му вiдбувається торгiвля цiнними паперами - акцiями, облiгацi-
ями, паями и т.п., а також торгiвля платiжними документами.
Що стосується випадковостi, то справа полягає в тому, що на
цiни акцiй на фiнансовому ринку, а точнiше, на бiржi, впливає
багато зовнiшнiх чинникiв, якi не можна передбачити заздале-
гiдь, i якими не можна керувати. Це здебiльшого економiчнi
обставини – стан свiтової i локальної економiки, рiвень виро-
бництва у деякiй галузi, баланс мiж попитом i пропозицiєю. Але
це можуть бути i погоднi i клiматичнi чинники, що впливають,
наприклад, на врожай певного виду сiльськогосподарської про-
дукцiї, або дiї великих бiржових спекулянтiв. Тому цiни акцiй в
кожний момент часу є випадковими величинами, а з перебiгом
часу вони, вiдповiдно, стають випадковими процесами. Звiсно,
така ситуацiя мала мiсце i в тi далекi часи, коли бiржi iснували,
а теорiя випадкових процесiв ще не була створена. Нагадаємо,
що Чиказька фондова бiржа почала функцiонувати 21 березня
1882 року.

Що стосується теорiї випадкових процесiв, то, як не дивно, її
засновником був не математик, а ботанiк Р. Броун, який в 1827
роцi виявив пiд мiкроскопом хаотичний рух частинок квiткового
пилку в водi. Природа цього явища довгий час була нез’ясова-
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ною. i тiльки наприкiнцi XIX – на початку XX столiття було
усвiдомлено, що це один з виявiв теплового руху атомiв i мо-
лекул, i що для вивчення цього явища потрiбнi методи теорiї
ймовiрностей. Вiдповiдний випадковий процес з часом назвали
броунiвським рухом, а потiм ще вiнерiвським процесом, за iм’ям
видатного математика Н. Вiнера, який не тiльки побудував iн-
теграл вiдносно цього процесу, але i написав сотнi статей з теорiї
ймовiрностей i математичної статистики, з рядiв та iнтегралiв
Фур’є, з теорiї потенцiалу и теорiї чисел, з узагальненого гармо-
нiчного аналiзу. Його називають також “батьком кiбернетики”
за книгу “Кiбернетика, або управлiння i зв’язок у тваринi i ма-
шинi” (1948), вiн же розробляв систему протиповiтряної оборони
США.

А початковi засади аналiзу випадковостi у змiнi цiн акцiй бу-
ло закладено французьким економiстом i математиком Л. Ба-
шельє, який в 1900 роцi в своїй докторськiй дисертацiї “Théorie
de la spéculation” зробив спробу описати вартiсть акцiй як ви-
падкового процесу S = St, t ≥ 0, у якого прирости ∆St = St+∆t −St

мають у деякому ймовiрнiсному розумiннi порядок
√

∆t. Це i є
прообраз вiнерiвського процесу, але недолiком моделi Башельє
було те, що в його моделi цiни акцiй могли бути i вiд’ємними.
Фактично, модель Башельє можна описати як St = S0 +µt+σWt,
де W – вiнерiвський процес. Тим не менше, вiдкриття Башельє
“ефекту ∆t” у флуктуацiях вартостi акцiй пiд дiєю великої кiль-
костi економiчних чинникiв i внаслiдок центральної граничної
теореми виявилося згодом принциповим моментом при побудо-
вi загальної теорiї випадкових процесiв дифузiї. I хоча на пев-
ний час роботи Башельє були забутi, потiм про них справедливо
згадали, i тепер основнi великi конгреси з фiнансової матема-
тики носять назву конгресiв Башельє. Початок математичного
вивчення броунiвського руху був закладений в роботах фiзикiв
А. Ейнштейна та М. Смолуховського, а вже потiм його почали
широко вивчати математики, зокрема, Н. Вiнер.

Надзвичайно цiкавою постаттю в економiцi i, до певної мiри,
в фiнансовiй математицi є росiйський математик, спецiалiст з
функцiонального аналiзу Л. Канторович. В 1938 роцi вiн кон-
сультував фанерний трест з проблеми ефективного використан-
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ня деяких верстатiв. Канторович зрозумiв, що справа зводиться
до задачi максимiзацiї лiнiйної форми багатьох змiнних за на-
явностi великої кiлькостi обмежень у формi лiнiйних рiвностей
i нерiвностей. Вiн зрозумiв також, що до таких задач можна зве-
сти колосальну кiлькiсть проблем економiки. В 1939 роцi Кан-
торович опублiкував роботу «Математичнi методи органiзацiї i
планування виробництва», в якiй описав задачi економiки, що
розв’язуються вiдкритим їм методом i тим самим заклав осно-
ви математичного програмування. Його внесок безпосередньо в
фiнансову математику полягає в тому, що вiн виявив такий цi-
кавий збiг обставин: оптимальнi цiни, в тому числi цiни фiнан-
сових активiв, є одночасно цiнами ринкової рiвноваги. Потiм це
вiдкриття було iстотно розвинено, але роботи Канторовича є пiо-
нерськими. Теоретичнi надбання Канторовича дуже важко було
застосувати до керованої радянської економiки, i вони не були
широко вiдомi у свiтi. Потiм його висновки були одержанi неза-
лежно американськими економiстами, але працi Канторовича
все ж були дуже високо оцiненi i в 1975 роцi вiн одержав Нобе-
лiвську премiю з економiки спiльно з Т. Купмансом “за внесок у
теорiю оптимального розподiлу ресурсiв”.

Нового поштовху фiнансова математика отримала в 1965 ро-
цi, коли з iнiцiативи математика i економiста Л. Севiджа, який
“вiдкрив” роботу Башельє, американський економiст П. Саму-
ельсон, теж лауреат Нобелiвської премiї з економiки, запропо-
нував для опису еволюцiї вартостi акцiй так званий геометри-
чний броунiвський рух St = S0e

µteσWt−σ2t/2, який має ту перевагу,
що цiни акцiй залишаються невiд’ємними (фактично додатни-
ми майже напевно). Модель геометричного броунiвського руху
було далi iстотно узагальнено, зокрема, розглядають у показни-
ку експоненти дифузiйний процес зi стрибками або процес Ле-
вi – однорiдний процес з незалежними приростами.

Нарештi, в 1968 роцi вiдбулась значна економiчна i фiнан-
совi подiя – були “вiдпущенi” цiни на золото та iншi дорогоцiн-
нi метали. Iсторiя цього питання наступна: з 1933 по 1976 рiк
офiцiйна цiна золота знаходилась пiд керуванням казначейства
США, зараз нею, в певному розумiннi, керує Лондонська бiржа.
В 1944 роцi цiна золота була на рiвнi 35 доларiв за трiйську ун-
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цiю (31,1034768 грамiв) i з того часу то зростала, то спадала пiд
впливом девальвацiї долара або свiтових криз чи вiйн. Цiна на
золото зростала через пiдвищення попиту на золото як на си-
ровину для виробництва електронiки i радiотехнiки, ювелiрної
промисловостi i медицини, а також iнших цiлей. А частiше цi-
на золота зростала в результатi спекулятивних угод на бiржi i
створення центральними банками рiзних країн високолiквiдних
резервiв. В 1961 роцi країни Захiдної Європи створили “Золо-
тий пул”, до якого увiйшли центральнi банки Великої Британiї,
ФРН, Францiї, Iталiї, Бельгiї, Нiдерландiв, Швейцарiї та банк
Нью-Йорка. Пул створювали для стабiлiзацiї свiтової цiни на
золото, але в 1968 роцi пiсля девальвацiї англiйського фунта,
Велика Британiя витратила 3000 тон золота для мiждержавно-
го регулювання цiни, i золотий пул розпався. З того часу цiна
золота визначається ринком, тобто попитом i пропозицiєю. Що
стосується Радянського Союзу, цiна на золото в ньому довгий
час була фiксованою, i на кожнiй банкнотi було записано, що її
номiнал забезпечується, в тому числi, золотим запасом держави.
Зараз на пострадянському просторi цiни на золото теж ринковi.

Вiльнi цiни на золото призвели до виникнення додаткової
випадкової компоненти на фiнансовому ринку, i фiнансова сто-
хастика практично одночасно почала бурхливо розвиватися i
як теоретична наука, i як iнструмент повсякденного керуван-
ня банкiвською та бiржовою дiяльнiстю. Додатковим фактором,
що сприяв її розвитку, було вiдкриття в 1973 роцi першої бiржi
по заключенню контрактiв з опцiонами. В цьому ж роцi були
надрукованi двi роботи , якi привели до революцiї у фiнансо-
вих розрахунках, пов’язаних з опцiонами. Це стаття Ф.Блека i
М.Шоулса [34] i стаття Р. Мертона [55]. В жовтнi 1997 року про-
фесорам Р. Мертону (Гарвардський унiверситет) та М. Шоул-
су (Стенфордський унiверситет) було присуджено Нобелiвську
премiю з економiки. (Ф. Блек помер в 1995 роцi, а Нобелiвський
Фонд присуджує премiї тiльки живим ученим). Коротко, форму-
ла Блека-Шоулса оцiнює “справедливу вартiсть” опцiону. Мате-
матичнi викладки наведенi в роздiлi. Модель є дуже корисною
при прийняттi iнвестицiйних рiшень, але не гарантує прибутку
на торгах. Концептуально модель Блека-Шоулса - це форму-

167



ла, яку можна пояснити наступним чином: цiна опцiону купiвлi
дорiвнює очiкуванiй майбутнiй цiнi за акцiю мiнус очiкувана
вартiсть виконання опцiону. Поняття справедливої цiни базує-
ться на поняттi безарбiтражностi ринку, яке так само як i по-
няття повноти, пояснюється в роздiлi для ринкiв як з дискре-
тним, так i з неперервним часом. Звернемо увагу читача на той
момент, що реальний ринок можна змоделювати рiзними спосо-
бами, i його властивостi будуть рiзними, наприклад, один i той
же ринок можна змоделювати i як повний, i як неповний, а от
яка модель краща – показує практика i результати прогнозу.
Як правило, будувати декiлька моделей дуже дорого, i мисте-
цтво фiнансового аналiтика полягає, зокрема, у вiрному виборi
моделi. Вiдзначимо також, що моделi, побудованi для потреб
фiнансової математики, не лежать осторонь всiєї iншої науки
та практики, вони використовуються в бiологiї, прогнозуваннi
погоди, клiматологiї, вивченнi змiн в електротехнiчних схемах
мобiльного зв’язку, тому що i там процеси змiн вiдбуваються по-
дiбним чином.

Опис сучасних фiнансових моделей базується на теорiї ви-
падкових процесiв i стохастичному аналiзi (теорiї мартингалiв,
стохастичному iнтегруваннi, формулi Iто, формулi Гiрсанова,
теорiї стохастичних диференцiальних рiвнянь, мартингальних
зображеннях та елементах числення Маллявена). Необхiднi за-
сади стохастичного аналiзу викладено у додатку А.

3.2 Фiнансовi ринки з дискретним часом

3.2.1 Первиннi цiннi папери. Облiгацiї та акцiї.
Змiна цiни з часом

Загальний опис математичної моделi фiнансового ринку

Розглянемо iнвестора, тобто фiзичну особу або органiзацiю,
яка володiє деяким скiнченним набором фiнансових активiв.
Це можуть бути облiгацiї, акцiї, валюта, iншi цiнностi. Облiга-
цiї, акцiї, валюта називаються первинними активами. Iнвестор
називається невеликим (малим), якщо його дiї з фiнансовими
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активами (купiвля або продаж) не впливають на загальну си-
туацiю на ринку, не ведуть до пiдвищення цiн або дефолту.

Будемо вважати, що оцiнювання фiнансових активiв (зокре-
ма цiнних паперiв) вiдбувається у певнi фiксованi дискретнi мо-
менти часу t = 0, 1, . . . ,T . Позначимо множину T := {0, 1, . . . ,T}.
Така модель називається багатоперiодною, причому вважаємо,
що в момент t = 0 цiни фiксовано. Конкретнiше, нехай iнвестор
має d+1 вид цiнних паперiв, i в момент t = 0 їхнi цiни фiксованi
i дорiвнюють (π0, . . . ,πd). Позначимо цей невiд’ємний вектор цiн

π = (π0, . . . ,πd) ∈ Rd+1
+ .

Припускаємо, що мiж моментами 0 i 1, 1 i 2, . . . , T − 1 i T
вiдбуваються операцiї з паперами, i в моменти 1, 2, . . . , T ми
одержуємо новi цiни фiнансових активiв. Важливим є те, що
на цiноутворення впливають стороннi фактори, якi неможливо
врахувати заздалегiдь, вони є випадковими, залежать вiд того,
що не можна передбачити. Отже, уже в момент t = 1 сталий
вектор цiн перетворюється на набiр випадкових величин, за-
лежних вiд елемента ω ∈ Ω, де Ω – деяка множина, причому
елемент ω називається сценарiєм. Отже, в кожний момент t ми
отримуємо вектор

St(ω) = (St,0(ω),St,1(ω), . . . ,St,d(ω)).

Зауваження 3.2.1. Треба чiтко засвоїти, що процесом цiноутво-
рення, цiнами фiнансових активiв не можна керувати! Вони
складаються стихiйно i не залежать вiд нашої волi.

Зауваження 3.2.2. Щоб надати математичного статусу цiнам
паперiв в моменти t = 1, . . . ,T , розглянемо ймовiрнiсний простiр
(Ω,F , P) з σ-алгеброю F та ймовiрнiсною мiрою P, i будемо вва-
жати, що St,i = St,i(ω) – випадковi величини на (Ω,F , P). Мiру
P називають об’єктивною ймовiрнiсною мiрою. Назва поясню-
ється тим, що ми вважаємо, начебто саме ця мiра вiдповiдає
реальному розподiлу значень введених випадкових величин.

Зауваження 3.2.3. Цiни всiх паперiв в моменти t = 0, 1, . . . ,T
вважають невiд’ємними, тобто для кожногоω ∈ Ω припускають,
що вектор St(ω) ∈ Rd+1

+ .
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Зауваження 3.2.4. Сукупнiсть всiх фiнансових активiв, що роз-
глядаються в деякiй конкретнiй задачi, називається фiнансовим
ринком, i вважають, що iнвестор оперує на цьому фiнансовому
ринку з деяким скiнченим набором обраним ним активiв. Iнодi
весь ринок зводять до того набору активiв, яким оперує iнве-
стор (iнвестори). Треба при цьому розумiти, що ми розглядаємо
не реальний фiнансовий ринок, а його математичну модель, i
властивостi (безарбiтражнiсть, повнота тощо) є властивостями
моделi, хоча в контекстi це слово часто опускається. Насправдi
один i той же фiнансовий ринок можна змоделювати по-рiзному,
й успiх реального iнвестора може залежати вiд того, наскiльки
адекватну модель обрано.

Еталонний актив (облiгацiя, або numéraire)

Не обов’язково цiни всiх активiв будуть змiнюватись з часом
випадковим чином. Iнвестор може покласти частину грошей на
депозитнi рахунки рiзних банкiв або купити державнi облiгацiї,
а виплати за цими цiнними паперами детермiнованi. Тому, як
правило, в моделi фiнансового ринку припускається, що є один
актив, наприклад, з iндексом “0”, цiна якого детермiнована. Не
обмежуючи загальностi, можна вважати, що π0 = 1, а St,0(ω) =
= (1 + r)t, де r > −1 – вiдсоткова (процентна) ставка.

Як правило, в реальному життi r > 0, це вiдповiдає вiдсо-
ткам, якi виплачуються за банкiвським депозитом, або за облiга-
цiєю. Через це нульова позицiя називається облiгацiєю, або бан-
кiвським рахунком, або безризиковим активом, або еталон-
ним активом (в англомовнiй лiтературi – numéraire)). Якщо
не зумовлено iнше, то еталонний актив показує, як змiнюється
вартiсть грошей з часом. Пояснимо це ще раз, хоча це питання
детально обговорено у першому роздiлi. Вiдомо, що через при-
роднi процеси – амортизацiю всього, що створено людиною – не-
рухомостi, обладнання, використання природних ресурсiв тощо
мають мiсце iнфляцiйнi процеси, тобто вартiсть грошей з часом
падає. Цей ефект називають часовою вартiстю грошей. Так от,
можна вважати, що еталонний актив якраз i змiнює свою цi-
ну в часi вiдповiдно до часової вартостi грошей, тобто кiлькiсть
(1 + r)t гривень в момент часу t ∈ T в момент t = 0 має вар-
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тiсть 1. Тодi для того, щоб знайти вартiсть в момент часу t = 0
кiлькостi грошей St,i(ω) (сучасну вартiсть вказаної суми), треба
роздiлити St,i(ω) на (1 + r)t:

St,i(ω)

(1 + r)t
.

Вказана дiя називається дисконтуванням. Звичайно, можлива
ситуацiя, коли вiдсоткова ставка облiгацiї вiдрiзняється вiд ре-
альної швидкостi iнфляцiї; тодi треба вказувати i розрiзняти цi
значення.

Зауваження 3.2.5. Поняття еталонного активу є, до деякої мi-
ри, вiдносним. Наприклад, активи можуть бути набором деяких
валют, якi доречно конвертувати у ту, яка на даний момент є
найстабiльнiшою. Вона i буде еталонним активом. Але з часом
стабiльнiсть може зменшитись, i еталонним активом стане iнша
валюта.

Бiномiальна модель акцiї

Розглянемо випадок d = 1, тобто маємо лише одну акцiю, цi-
на якої в момент t ∈ T дорiвнює St(ω). Припустимо, що S0 > 0 i
що St+1(ω) = St(ω) (1 + Rt+1(ω)), де {Rt, t = 1, . . . ,T − 1} – набiр
випадкових величин (в принципi, не обов’язково незалежних та
однаково розподiлених, хоча саме незалежнiсть вказаних вели-
чин у сукупностi i однаковий розподiл забезпечує цiкавi вла-
стивостi такої моделi), що приймають лише два значення a i b,
причому −1 < a < b. Якщо величини Rt однаково розподiленi, то
покладають

P{Rt = a} = p > 0, P{Rt = b} = q = 1 − p > 0.

Iнодi позначають 1 + a = d (вiд слова “down”, тобто акцiя “пi-
шла вниз”), 1 + b = u (вiд слова “up”, тобто акцiя “пiшла вгору”).
Це вiдповiдає реальнiй ситуацiї, якщо −1 < a < 0 < b.Часто
припускають, що u · d = 1, хоча це i не обов’язково. Така модель
змiни цiни акцiї називається бiномiальною, або моделлю Кокса-
Росса-Рубiнштейна (CRR-моделлю). Для того, щоб описати цю
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модель детальнiше, введемо дискретний ймовiрнiсний простiр,
що складається з 2T елементiв, Ω = {ω = (ω1, . . . ,ωT )}, причому
кожне ωt приймає два значення, наприклад, +1 та −1. На цьо-
му Ω введемо σ-алгебру F = 2Ω та довiльну ймовiрнiсну мiру P
таку, що для кожного ω = (ω1, . . . ,ωT ) P({ω}) > 0. Тодi кожний
елемент ω = (ω1, . . . ,ωT ) вiдповiдає “шляху”, пройденому цiною
акцiї, значення ωt = +1 вiдповiдають подiї Rt = b, а значення
ωt = −1 – подiї Rt = a. Очевидно, цiну акцiї в момент t можна
переписати у виглядi

St(ω) = S0

i=t∏

i=1

(1 + Ri(ω)) ,

а пiсля дисконтування вона дорiвнює

Xt(ω) = S0

i=t∏

i=1

1 + Ri(ω)

1 + r
.

3.2.2 Портфель iнвестора. Арбiтраж. Безарбiтражнi
ринки.

Портфель iнвестора

З цього моменту припускаємо, що на фiнансовому ринку є
d + 1 вид фiнансових активiв, один з них є облiгацiєю з π0 = 1 i
St,0 = (1+ r)t, iншi – акцiями. Цi активи називають первинними,
або базовими. Зрозумiло, що це не обов’язково саме облiгацiя та
акцiї, це можуть бути й iншi активи, що мають аналогiчнi вла-
стивостi.

Припустимо, що iнвестор в момент часу t = 0 купив цiннi
папери i-го активу в кiлькостi ξi. При цьому ξi ∈ R – довiль-
не число (хоча важко уявити iнвестора, який купив 3,14 акцiй
деякої компанiї). Бiльше того, можлива ситуацiя, коли ξi < 0.
Якщо ξ0 < 0, це означає, що iнвестор взяв у банку борг, рiвний
|ξ0|, i якщо вiн повертає його в момент t, то сума повернення
дорiвнює |ξ0|(1 + r)t. Якщо ξi < 0 при i > 0, то це означає, що iн-
вестор продав цiннi папери i-го активу в кiлькостi |ξi|, фактично
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не володiючи ними. Така дiя називається коротким продажем
(short selling), або кажуть, що iнвестор зайняв коротку позицiю
вiдносно i-го активу, (якщо ж вiн купує i-й актив, iнодi кажуть,
що вiн зайняв щодо нього довгу (long) позицiю).

У результатi дiї iнвестора у нього утворився портфель ξ =
= (ξ0,ξ1, . . . , ξd) ∈ Rd+1. Початковий капiтал цього портфеля

V0 =

d∑

i=0

ξiπi.

Для скорочення позначимо скалярний добуток векторiв x i
y через x · y. Видiлимо також окремо компоненти активiв та
портфеля, що вiдносяться до облiгацiї та акцiй:

π = (1,π), де π = (π1, . . . ,πd),

St(ω) = ((1 + r)t,St(ω)), де St(ω) = (St,i(ω), 1 ≤ i ≤ d),

ξ = (ξ0,ξ), де ξ = (ξ1, . . . , ξd).

Тодi V0 = ξ · π = ξ0 + ξ · π.
Портфель iнвестора ще називають стратегiєю.

Одноперiоднi моделi фiнансового ринку

Далi в цьому параграфi припускаємо, що T = 1, тобто модель
має лише один перiод мiж t = 0 i t = 1. Тодi в момент t = 1
капiтал iнвестора, що створив портфель ξ = (ξ0, ξ), дорiвнює

V1 =

d∑

i=0

ξiS1,i(ω) = ξ · S1(ω) = ξ0(1 + r) + ξ · S1(ω).

Iндекс “1” бiля цiн акцiй будемо опускати. Тодi

V1 = ξ · S(ω) = ξ0(1 + r) + ξ · S(ω),

де вектор S(ω) = ((1 + r),S1(ω), . . . ,Sd(ω)), де Si(ω) – цiна i-го
активу в момент t = 1, 1 ≤ i ≤ d.

Наступне поняття є одним з основних, що застосовується у
стохастичнiй теорiї фiнансiв.
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Означення 3.2.6. Модель фiнансового ринку допускає арбiт-
раж, якщо для деякого портфеля V0 ≤ 0, а V1 ≥ 0 з iмовiрнiстю
1, i V1 > 0 з додатною iмовiрнiстю. (Такий портфель називають
арбiтражним.)

Наявнiсть арбiтражу означає, що можна здобути додатний
прибуток (V1 > V0 з додатною ймовiрнiстю) без ризику втрат
(V1 ≥ V0 P-м.н.(майже напевно)). Наявнiсть арбiтражу ще нази-
вають free lunch (переклад очевидний), хоча останнє може бути
i бiльш тонким поняттям в теорiї арбiтражу ринкiв з неперерв-
ним часом.

На певний невеликий час i в порiвняно невеликому обсязi ар-
бiтраж на фiнансовому ринку можливий, але при його з’явленнi
попит на вiдповiднi цiннi папери пiдвищиться, цiни на них теж
зростуть, i арбiтраж зникне. Вiдсутнiсть арбiтражу – ключове
припущення при розглядi фiнансових ринкiв. Ринок, на якому
арбiтраж вiдсутнiй, називають безарбiтражним.

Зауваження 3.2.7. Якщо Ω = {ω1, . . . ,ωn, . . .} – дискретний про-
стiр, i при цьому pi := P({ωi}) > 0 для всiх i ≥ 1, то iснування
арбiтражу можна сформулювати без залучення поняття ймовiр-
нiсноi мiри: модель ринку допускає арбiтраж, якщоV0 ≤ 0,V1 ≥ 0
на всiх ωi, i iснує хоча б одне ωi0 таке, що

V1(ωi0) = ξ · S(ωi0) > 0.

Зауваження 3.2.8. Нагадаємо, що двi ймовiрнiснi мiри P1 i P2

називаються еквiвалентними (P1 ∼ P2), якщо рiвнiсть P1(A) = 0,
A ∈ F має мiсце тодi i тiльки тодi, коли P2(A) = 0, тобто P1 i P2

мають однаковi нульовi множини, а значить, i однаковi множи-
ни, iмовiрнiсть яких дорiвнює 1. За теоремою Радона-Никодима
для двох еквiвалентних iмовiрнiсних мiр P1 i P2 iснують похiднi
Радона-Никодима dP1/dP2 i dP2/dP1, вони додатнi P1-м.н.,

dP1

dP2

· dP2

dP1

= 1,
w

Ω

dP2

dP1

dP1 =
w

Ω
dP2 =

w

Ω
dP1 =

w

Ω

dP1

dP2

dP2 = 1.

Оскiльки в означеннi арбiтражу фiгурують лише множини iмо-
вiрностi P = 1 та P = 0, то наявнiсть або вiдсутнiсть арбiтра-
жу не змiниться якщо замiнити об’єктивну мiру P на будь-яку
еквiвалентну ймовiрнiсну мiру P̃.
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Доведемо допомiжну лему, яка математично характеризує
наявнiсть арбiтражу.

Лема 3.2.9. Наступнi умови еквiвалентнi:

а) модель ринку допускає арбiтраж;

б) iснує портфель ξ ∈ Rd, такий, що ξ·S ≥ (1+r)π·ξ P-майже
напевно i ξ · S > (1 + r)π · ξ з додатною ймовiрнiстю.

Доведення. а) ⇒ б): Нехай iснує портфель ξ = (ξ0, ξ), для якого
ξ0 + ξ · π ≤ 0, а

ξ0(1 + r) + ξ · S ≥ 0 P-м.н.

i

ξ0(1 + r) + ξ · S > 0 з додатною iмовiрнiстю.

Тодi

ξ · S ≥ −ξ0(1 + r) ≥ ξ · π(1 + r) P-м.н.

i

ξ · S > −ξ0(1 + r) ≥ ξ · π(1 + r) з додатною iмовiрнiстю.

б) ⇒ а): Нехай виконано умову б). Покажемо, що портфель з
ξ0 = −ξ · π є арбiтражним. Справдi, для нього V0 = ξ0 + ξ · π = 0,
та

V1 = ξ0(1 + r) + ξ · S = ξ · S − ξ · π(1 + r) ≥ 0

з iмовiрнiстю 1, i V1 > 0 з додатною iмовiрнiстю.

Зауваження 3.2.10. Введемо вектор дисконтованих чистих при-
буткiв Y = Y (ω) ∈ Rd, де Y = (Y1, . . . ,Yd), Yi = Si/(1 + r) − πi. Тодi
лему 3.2.9 можна переформулювати наступним чином: iснуван-
ня арбiтражу еквiвалентне тому, що iснує портфель ξ, для якого
ξ ·Y ≥ 0 з iмовiрнiстю 1 i ξ ·Y > 0 з додатною iмовiрнiстю.
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3.2.3 Мiри, нейтральнi до ризику.
Фундаментальна теорема оцiнювання
фiнансових активiв в одноперiоднiй моделi

Мiри, нейтральнi до ризику

Означення 3.2.11. Ймовiрнiсну мiру P∗ ∼ P називають ней-
тральною до ризику, або ризик-нейтральною, якщо для всiх
1 ≤ i ≤ d

πi = EP∗

Si

1 + r
.

Назва мiри пояснюється тим, що вiдносно цiєї мiри середнє
значення дисконтованої цiни акцiї дорiвнює її початковому зна-
ченню, тобто немає в середньому можливостi одержати нi при-
буткiв, нi збиткiв, немає ризику нi того, нi iншого. При цьому
EP∗Si/(1 + r) коректно означене, оскiльки Si ≥ 0, тобто взагалi
можливий випадок, коли E

P̃
Si = +∞ для деякої мiри P̃, але не

може бути невизначеностi ∞/∞. Те саме стосується i дисконто-
ваних чистих прибуткiв Yi ≥ −πi. В термiнах вектора Y умо-
ву нейтральностi до ризику можна записати так: мiра P∗ ней-
тральна до ризику тодi i тiльки тодi, коли EP∗Y = 0, де вектор
EP∗Y = (EP∗Y1, . . . , EP∗Yd).

Зауваження 3.2.12. Нехай πi = 0, а ринок безарбiтражний. Тодi

πi = EP∗

Si

1 + r
= 0,

звiдки Si = 0 з iмовiрнiстю 1. Оскiльки такi виродженi активи
нас не цiкавлять, то далi вважаємо, що πi > 0, 0 ≤ i ≤ d.

Основна теорема оцiнювання фiнансових активiв

Позначимо множину P = {P̃ ∼ P, P̃ нейтральна до ризику}.

Теорема 3.2.13. Ринок є безарбiтражним тодi i тiльки тодi,
коли P 6= ∅. При цьому мiру P∗ ∈ P можна вибрати так, щоб
похiдна Радона-Никодима dP∗/dP була обмеженою.
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Доведення. Достатнiсть. Нехай P 6= ∅, P∗ ∈ P . Нехай також
ξ · S ≥ 0 з P-iмовiрнiстю 1, ξ · S > 0 з додатною P-iмовiрнiстю.
Тодi

π · ξ =

d∑

i=0

Eξ · S
(1 + r)

> 0,

тобто арбiтраж неможливий.
Необхiднiсть. Нехай спочатку E‖S‖1 < +∞, що еквiвалентно

нерiвностi E‖Y‖1 < +∞, де пiд нормою ‖ · ‖m в Rd розумiємо

‖Y‖ =
( d∑

i=1

|Yi|m
)1/m

.

Розглянемо двi множини:

A := {Q ∼ P : iснує стала C = C(Q) така, що dQ/dP ≤ C} ,

B := {EQY : Q ∈ A}.

Очевидно, що A є опуклою в множинi всiх iмовiрнiсних мiр,
тому що для будь-яких Q1, Q2 ∈ A та α ∈ [0, 1]

d(αQ1 + (1 − α)Q2)

dP
≤ αC(Q1) + (1 − α)C(Q2) =:

=: C(αQ1 + (1 − α)Q2).

(Нагадаємо, що множина M називається опуклою, якщо для
будь-яких двох елементiв x ∈ M, y ∈ M i будь-якого α ∈ [0, 1]
опукла комбiнацiя αx + (1− α)y ∈ M.) Тому i множина B ⊂ Rd є
опуклою, оскiльки

EαQ1+(1−α)Q2
Y = αEQ1

Y + (1 − α)EQ2
Y .

Нам треба довести, що O ∈ B. Припустимо супротивне, нехай
O∈B. Тодi за теоремою про вiдокремлення опуклих множин в
Rd (рiзновид теореми Гана-Банаха), iснує вектор ξ ∈ Rd такий,
що для всiх x ∈ B скалярний добуток x · ξ ≥ 0 i для деякого
x0 ∈ B виконується нерiвнiсть x0 · ξ > 0.

Якщо пiдставити замiсть x та x0 їхнi значення, одержимо: для
будь-якої мiри Q ∈ A виконується нерiвнiсть EQY · ξ ≥ 0 i iснує
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мiра Q0 ∈ A така, що EQ0
Y · ξ > 0. З другої нерiвностi випливає,

що Q0(ξ ·Y > 0) > 0, отже,

P(ξ ·Y > 0) > 0.

Покажемо, що з першої нерiвностi випливає рiвнiсть P(ξ · Y ≥
0) = 1. Справдi, розглянемо подiю A = {ξ ·Y < 0} i покладемо

ϕn :=

(
1 − 1

n

)1A +
1

n
1A,

де A = Ω \ A. Тодi 0 < ϕn ≤ 1, 0 < Eϕn ≤ 1, i якщо покласти

dQn

dP
:=

ϕn

Eϕn

,

то Qn ∈ A, значить,

EQn
ξ ·Y =

[(
1 − 1

n

)
Eξ ·Y1A +

1

n
Eξ ·Y1A

]
(Eϕn)

−1 ≥ 0.

Отже, (
1 − 1

n

)
Eξ ·Y1A +

1

n
Eξ ·Y1A ≥ 0,

i при n → ∞ одержимо

Eξ ·Y1{ξ·Y<0} ≥ 0.

Це означає, що P(ξ · Y ≥ 0) = 1, i ми одержуємо суперечнiсть
з припущенням про вiдсутнiсть арбiтражу. Значить, у випадку
E‖Y‖1 < ∞ необхiднiсть доведено.

Якщо E‖Y‖1 = ∞, розглянемо мiру P̃ таку, що

dP̃

dP
=

C

1 + ‖Y‖1
, C = (E(1 + ‖Y‖1)

−1)−1.

Тодi P̃ ∼ P, i при цьому

E
P̃
‖Y‖1 = CE

‖Y‖1

1 + ‖Y‖1

≤ C < ∞.
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Очевидно, що замiна мiри P на еквiвалентну P̃ не впливає на
наявнiсть арбiтражу на ринку. Тому попереднє доведення необ-
хiдностi дає мiру Q0 таку, що dQ0/dP̃ ≤ C1, i при цьому Q0 – мiра,
нейтральна до ризику. Остаточно,

dQ0

dP
=

dQ0

dP̃
· dP̃

dP
≤ C · C1,

i Q0 – шукана мiра. Теорему доведено.

Геометрична iнтерпретацiя вiдсутностi арбiтражу

Обмежимося найпростiшою геометричною iнтерпретацiєю
вiдсутностi арбiтражу на ринку, яка потiм буде використана в
багатоперiодному випадку. Позначимо

K(ω) = {ξ ·Y (ω), ξ ∈ Rd+1}

випадкову множину можливих значень загального чистого дис-
контованого прибутку iнвестора.

Теорема 3.2.14. Наступнi умови еквiвалентнi:

1) K ∩ R+ = 0 P-м.н.;

2) ринок є безарбiтражним;

3) iснує ймовiрнiсна мiра P∗ ∼ P, нейтральна до ризику, з
обмеженою похiдною Радона-Никодима dP∗/dP.

Доведення. Iмплiкацiї 1) ⇔ 2) та 3) ⇔ 1) очевиднi. Iмплiкацiю
2) ⇔ 3) доведено в теоремi 3.2.13.

Тепер трохи ускладнимо ситуацiю. Нехай на ймовiрнiсному
просторi (Ω,F , P) задано деяку пiд-σ-алгебру F0 σ-алгебри F , i
нехай в момент часу t = 0 цiни d + 1 актива – це F0-вимiрнi
випадковi величини, що утворюють вектор

S0 = (S0
0 , . . . ,S

0
d).

Оскiльки iнформацiя, яку одержав iнвестор в момент t = 0, за-
лежить вiд вектора S0, то i його портфель буде залежати вiд
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випадку, точнiше, буде F0-вимiрним вектором ξ = (ξ0, . . . ,ξd+1).
Вектор Y зараз матиме вигляд

Y =
(
S1

i /S
1
0 − S0

i , 1 ≤ i ≤ d
)
.

Позначимо L0(Ω,G, P, Rd) сукупнiсть P-м.н. скiнченних G-ви-
мiрних випадкових векторiв у Rd, де G ⊂ F – деяка пiд-σ-алгебра,

K(ω) := {ξ ·Y : ξ ∈ L0(Ω,F0, P, Rd)},

L0
+(Ω,F0, P, Rd) = L0(Ω,F0, P, Rd) ∩ R+.

У цьому випадку геометрична iнтерпретацiя вiдсутностi арбi-
тражу формулюється так:

K(ω) ∩ L0
+(Ω,F0, P, Rd) = {0}. (3.2.1)

Основну умову безарбiтражностi ринку з випадковими початко-
вими даними сформулюємо без доведення.

Теорема 3.2.15. Наступнi умови еквiвалентнi:

1) K(ω) ∩ L0
+(Ω,F0, P, Rd) = {0};

2) (K(ω) \ L0
+(Ω,F0, P, Rd) ∩ L0

+(Ω,F0, P, Rd) = {0};
3) iснує ймовiрнiсна мiра P∗ ∼ P, нейтральна до ризику, з

обмеженою похiдною Радона-Никодима dP∗/dP.

Приклад 3.2.16. (Ринок зi злiченною кiлькiстю активiв.) Пока-
жемо, що на ринку, де iнвестор оперує нескiнченною кiлькiстю
активiв, основна теорема оцiнювання фiнансових активiв, вза-
галi кажучи, не має мiсця. Нехай Ω = {1, 2, . . .}, маємо активи
Si(ω), i ≥ 0, з початковими цiнами πi ≥ 0, i ≥ 0. Задля технiчно-
го спрощення припустимо, що πi = 1, i ≥ 0, r = 0. Тодi S0 = 1.
Позначимо

aij := Sj(ωi), i, j ≥ 1.

Припустимо, що для всiх ωi aij ≤ ci < ∞, тобто ‖ai·‖l∞ < ∞.

Портфель iнвестора ξ = (ξ0,ξ1, . . .) будемо вважати таким, що∑∞
j=0 |ξj| < ∞, тобто ‖ξ‖l1 < ∞. Тодi для всiх ωi абсолютно збiга-

ється ряд
∑∞

j=0 ξjaij, оскiльки
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∞∑

j=0

|ξj||aij| ≤ ‖ξ‖l1‖ai·‖l∞ < ∞.

Припустимо, що портфель складено таким чином, що

ξ · π =

∞∑

j=0

ξj ≤ 0.

Покладемо ajj = 0, aj+1j = 2, aij = 1, i 6= j, j + 1, g ≥ 1. Тодi на ω1

∞∑

j=0

ξjaij = ξ1 +

∞∑

j=1

ξja1j = ξ1 +

∞∑

j=2

ξj =

∞∑

j=0

ξj − ξ1 ≤ −ξ1.

Аналогiчно, на ωi при i > 1

∞∑

j=0

ξjaij =

i−2∑

j=0

ξj + 2ξi−1 +

∞∑

j=i+1

ξj =

∞∑

j=0

ξj + ξi−1 − ξi ≤ ξi−1 − ξi.

Таким чином, . . . ξj ≤ ξj−1 ≤ . . . ≤ ξ1 ≤ 0. Остання нерiвнiсть
завдяки абсолютнiй збiжностi цього ряду означає, що всi ξi = 0,
i ≥ 1, ξ0 ≤ 0. Таким чином, арбiтражних можливостей нема.

Покажемо, що й мiри P∗, нейтральної до ризику, нема. Справ-
дi, якби така мiра iснувала, i дорiвнювала б p∗

i > 0 наωi, то мали
б мiсце рiвностi

1 = EP∗Sj =

∞∑

i=1

aijp
∗
i = 2p∗

j+1 +

∞∑

i=1
i 6=j+1,j

p∗
i = 1 + p∗

j+1 − p∗
j ,

звiдки p∗
j = p∗

j+1 для всiх j, що неможливо на злiченному ймовiр-
нiсному просторi.

Тим не менше, якщо мiра, нейтральна до ризику iснує, то
арбiтражу нема. Справдi, тодi за умови π · ξ ≤ 0 одержуємо

E(ξ · S) = (1 + r)

∞∑

j=0

ξjE
Sj

1 + r
= (1 + r)

∞∑

j=0

ξjπj ≤ 0,

тобто достатнiсть в основнiй теоремi оцiнювання активiв має
мiсце i в злiченному випадку.

181



3.2.4 Платiжнi зобов’язання та похiднi цiннi папери.
Справедливi цiни. Досяжнi платiжнi
зобов’язання. Закон однiєї цiни

Платiжнi зобов’язання та похiднi цiннi папери

Означення 3.2.17. Платiжним зобов’язанням називають до-
вiльну невiд’ємну випадкову величину C ≥ 0 на ймовiрнiсному
просторi (Ω,F , P).

Якщо платiжне зобов’язання можна подати у виглядi C =
f (S0, S1(ω), . . . ,Sd(ω)), де f : Rd+1 → R+ – невипадкова вимiр-
на функцiя, то таке платiжне зобов’язання називається вторин-
ним (похiдним) цiнним папером або деривативом. Нагадаємо,
що активи S0,S1(ω), . . . ,Sd(ω) називають базовими, або первин-
ними.

Зауваження 3.2.18. Англiйський термiн “contingent claim” озна-
чає вiдкладене зобов’язання, тобто такий контракт або цiнний
папiр, який буде реалiзовано в майбутньому, але договiр на ньо-
го, як правило, укладається в початковий момент часу (або, мо-
жливо, в деякий промiжний момент часу, якщо розглядається
багатоперiодна модель фiнансового ринку).

Опцiони купiвлi та продажу

Означення 3.2.19. Опцiоном купiвлi називається вторинний,
або похiдний, цiнний папiр, який дає право, але не зобов’язує
покупця опцiону, в момент T = 1 купити ту акцiю S, на яку
було заключено опцiон, за фiксованою цiною K, яка називається
страйковою цiною, страйком, або цiною виконання.

Якщо цiна акцiї в момент T = 1 задовольняє нерiвнiсть S > K,
то власник опцiону подає його до виконання, купує акцiю за цi-
ною K, миттєво продає за цiною S i одержує прибуток S − K.
Якщо S < K, то власник опцiону не подає його до виконання. Та-
ким чином, виплата за опцiоном купiвлi дорiвнює C = (S − K)+.
Оскiльки власник опцiону нiчим в момент T = 1 не ризикує, вiн
повинен в момент t = 0 сплатити за придбання опцiону купiвлi
деяку сумму, яка називається цiною опцiону. Встановленню так
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званої “справедливої цiнi” опцiону купiвлi в бiномiальнiй моде-
лi присвячено один з варiантiв формули Блека-Шоулса, який
буде розглянуто далi. Опцiон купiвлi часто позначають Ccall (вiд
слова “колл” – “call” – виклик, вимога).

Означення 3.2.20. Аналогiчно, опцiоном продажу називається
цiнний папiр, який дає право, але не зобов’язує покупця опцiо-
ну, продавати в момент T = 1 акцiю S, на яку було заключено
опцiон, за фiксованою цiною E.

Виплата за опцiоном продажу, очевидно, дорiвнює P = (S −
K)+. При цьому

C − P = S − K.

Опцiон продажу часто позначають Cput (вiд слова “пут” – “put” –
покласти, оцiнити).

Якщо цiну опцiону купiвлi фiксовано, i вона дорiвнює π(Ccall),
то цiна опцiону продажу визначається через π(Ccall) за допомо-
гою та званого спiввiдношення пут-колл паритету:

π(Ccall) − π(Cput) = π− K

1 + r
,

де π – початкова цiна акцiї.

Справедливi цiни платiжних зобов’язань

Нехай продавець бажає реалiзувати деяке платiжне зобов’я-
зання. Яку цiну вiн повинен призначити? Виходячи з того, що
основною рисою “нормального” фiнансового ринку є безарбiтра-
жнiсть, цiна, призначена покупцем, не повинна порушувати цiєї
властивостi. В зв’язку з цим дамо наступне

Означення 3.2.21. Число π(C) ≥ 0 називається справедливою
цiною платiжного зобов’язання C, якщо розширений фiнансовий
ринок, тобто ринок з початковими цiнами (π0, . . . ,πd,π(C)) i цiна-
ми (S0(ω),S1(ω), . . . ,Sd(ω),C) в момент T = 1, є безарбiтражним.

Лема 3.2.22. Якщо ринок безарбiтражний, то множина спра-
ведливих цiн будь-якого платiжного зобов’язання непорожня.
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Доведення. Зафiксуємо деяку мiру P̃ ∼ P, для якої E
P̃
(C) < ∞.

Наприклад, можна взяти

dP̃ := c(1 + C)−1dP,

де c –нормуючий множник. Вiдносно цiєї мiри ринок є безарбi-
тражним. Тодi з теореми 3.2.13 випливає iснування мiри P∗ ∈ P
такої, що похiдна Радона-Никодима dP∗

dP
обмежена. При цьому

EP∗(C) < ∞, i число

π(C) := EP∗

( C

1 + r

)

буде справедливою цiною зобов’язання C, що випливатиме з до-
ведення першої частини наступної теореми.

Теорема 3.2.23. Нехай ринок безарбiтражний, тобто P 6= ∅.
1. Множина справедливих цiн платiжного зобов’язання C до-

рiвнює

Π(C) =

{
EP∗

(
C

1 + r

)
: P∗ ∈ P , EP∗(C) < +∞

}
.

2. Нижня i верхня межi множини Π(C) задаються форму-
лами

πн(C) = inf
P∗∈P

EP∗

(
C

1 + r

)
,

πв(C) = sup
P∗∈P

EP∗

(
C

1 + r

)
.

Доведення. 1. Нехай число α ∈ R є справедливою цiною. Тодi
iснує мiра P̃ ∼ P така, що

πi = E
P̃

Si

1 + r
i α = E

P̃

C

1 + r
.

Значить, P̃ ∈ P , звiдси

Π(C) ⊂
{

EP∗

(
C

1 + r

) ∣∣∣P∗ ∈ P , EP∗(C) < +∞
}

.
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Навпаки, нехай α = EP∗C/(1 + r) ∈ R, P∗ ∈ P . Тодi πi =
= EP∗Si/(1 + r), тому ринок з початковими цiнами (π0, . . . ,πd,α) i
кiнцевими цiнами (S0, . . . ,Sd,C) є безарбiтражним, а тодi за озна-
ченням α ∈ Π(C).

2. Формула для πн(C) є очевидною. Для πв(C) мiркуємо так:
якщо EP∗(C) < +∞ для будь-якої мiри P∗ ∈ P , то формула для
πв(C) очевидна. Нехай iснує P∞ ∈ P , для якої EP∞(C) = +∞. По-
кажемо, що πв(C) = +∞. Припустимо супротивне, нехай iснує
число π ∈ R таке, що будь-яка безарбiтражна цiна платiжного
зобов’язання C є меншою за π. Тобто початкова цiна π дає арбi-
траж; значить, iснує портфель ξ ∈ Rd+2, для якого

π · ξ + ξd+2 · π ≤ 0, (3.2.2)

S · ξ + ξd+2 · C ≥ 0 (3.2.3)

з iмовiрнiстю 1 i
S · ξ + ξd+2 · C > 0 (3.2.4)

з додатною iмовiрнiстю. Якщо ξd+2 < 0, то з (3.2.3) випливає, що

C ≤ S · ξ
−ξd+2

=: D. (3.2.5)

Але права частина є лiнiйною комбiнацiєю P∞-iнтегровних
цiн акцiй, а C, за припущенням, не iнтегровне вiдносно мiри
P∞, тобто нерiвнiсть (3.2.5) неможлива. Значить, ξd+2 ≥ 0, тобто
C ≥ D. Покладемо для n > 1 Cn = C ∧ (D ∨ 0 + n) i покажемо,
що розширений ринок з Cn є арбiтражним при початковiй цiнi
π(Cn) = π. Справдi, якщо C ≤ D ∨ 0 + n, то

S · ξ + ξd+2Cn = S · ξ + ξd+2C.

Якщо C > D ∨ 0 + n, D < 0, то

S · ξ + ξd+2Cn = S · ξ + ξd+2n = −ξd+2(D − n) > nξd+2 ≥ 0.

Якщо C > D ∨ 0 + n, D ≥ 0, то

S · ξ + ξd+2Cn = S · ξ+ ξd+2(D + n) = nξd+2 ≥ 0.
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Крiм того, враховуючи (3.2.4) одержуємо, що S · ξ+ ξd+2Cn > 0
з додатною iмовiрнiстю. Отже, з урахуванням (3.2.2) бачимо, що
розширений ринок з платiжним зобов’язанням Cn справдi ар-
бiтражний, тобто π не є справедливою цiною платiжного зо-
бов’язання Cn. Але для великих n мають мiсце нерiвностi π <
EP∞

(
Cn

1+r

)
< ∞, оскiльки, з одного боку, C ≤ D ∨ 0 + n, а ця вели-

чина P∞-iнтегровна, з iншого, Cn ↑ C майже напевне, значить,
EP∞(Cn) → EP∞(C) = ∞. Проте iснує мiра P∗ ∈ P , для якої

EP∗

(
Cn

1 + r

)
≤ EP∗

(
C

1 + r

)
< π.

Тодi вiзьмемо таке α ∈ (0, 1), що

αEP∞

(
Cn

1 + r

)
+ (1 − α)EP∗

(
Cn

1 + r

)
= π.

При цьому мiра

P̂ := αP∞ + (1 − α)P∗ ∈ P ,

E
P̂
Cn.(1 + r) = π, звiдки π – справедлива цiна для Cn. Одержана

суперечнiсть доводить останнє твердження теореми.

Досяжнi та недосяжнi платiжнi зобов’язання. Закон однiєї
цiни. Структура множини справедливих цiн на прямiй

Означення 3.2.24. (Недисконтоване) платiжне зобов’язання C
називається досяжним, якщо iснує такий портфель ξ iнвестора,
для якого ξ · S = C P-майже напевно.

При цьому кажуть, що такий портфель (або стратегiя) (вiд-
творює, реплiкує, вiд слова replication – повторення, або хеджує,
вiд слова hedge – паркан, у фiнансовому контекстi це захист
платiжного зобов’язання за допомогою вiдповiдної стратегiї) пла-
тiжне зобов’язання C. Очевидно, в загальному випадку iснує не
один портфель, що породжує досяжне платiжне зобов’язання.
Але для всiх таких портфелiв початкова цiна однакова. Це до-
ведено в наступнiй лемi.
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Лема 3.2.25. (Закон однiєї цiни.) Нехай фiнансовий ринок без-
арбiтражний, C – досяжне платiжне зобов’язання. Тодi його
справедлива цiна дорiвнює π · ξ, де ξ – будь-який портфель, що
породжує C, i всi такi цiни однаковi.

Доведення. Нехай P∗ – будь-яка мiра, нейтральна до ризику, ξ
та ζ – двi стратегiї, що породжують C. Тодi C = S ·ξ = S ·ζ, звiдки

π(C) = EP∗

(
S · ξ

)
= EP∗

(
S · ζ

)
= π · ξ = π · ζ,

а з останньої рiвностi випливає доведення.

Теорема 3.2.26. Нехай P 6= ∅, C – платiжне зобов’язання.
1. Якщо зобов’язання C є досяжним, то воно має єдину спра-

ведливу цiну, яка, в свою чергу, має вигляд ξ·π, де ξ – будь-який
портфель, що породжує C.

2. Якщо C не є досяжним, то множина справедливих цiн –
це iнтервал (πн(C), πв(C)).

Доведення. 1. Фактично це твердження доведено в лемi 3.2.25.
Зауважимо лише наступне: якщо ринок безарбiтражний, а C =
ξ · S для деякого портфеля ξ, то π(C) = EP∗ξ · S/(1 + r) для будь-
якої мiри P∗ ∈ P , тобто π(C) = ξ · π, що не залежить вiд мiри
P∗. Тобто π(C) одна й та сама для всiх P∗ ∈ P , тодi за теоремою
3.3.1 π(C) – взагалi одна, звiдки ξ · π не залежить вiд вибору
портфеля ξ. Тут має мiсце певна “двоїстiсть”: справедлива цiна
досяжного платiжного зобов’язання на безарбiтражному ринку
не залежить нi вiд вибору мiри, нейтральної до ризику, нi вiд
портфеля, що породжує це зобов’язання.

2. Нехай зобов’язання C не є досяжним. За теоремою 3.3.1 мно-
жина Π(C) є iнтервалом, оскiльки вона опукла. Треба тiльки
показати, що вона вiдкрита, тобто для будь-якої точки π ∈ Π(C)
знайдуться π1 < π < π2, π1,π2 ∈ Π(C). Розглянемо ту мiру P∗, для
якої π = EP∗C/(1 + r). Вiзьмемо банахiв простiр L1(P

∗), а в ньому
скiнченновимiрний (значить, замкнений) пiдпростiр досяжних
платiжних зобов’язань M := {ξ ·S, ξ ∈ Rd+1}. Оскiльки C ∈M, то
за першим наслiдком з теореми Гана-Банаха iснує лiнiйний не-
перервний функцiонал f ∈ (L1(P

∗))∗ (тут перша зiрочка вiдноси-
ться до позначення мiри, а друга – це знак простору, спряженого
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до L1(P
∗), тобто простору L∞(P∗)), такий, що

f |M = 0, f (C) = ‖C‖L1(P∗) 6= 0, ‖f‖L∞(P∗) = 1.

При цьому f (ζ) =
r
Ω
ζϕdP∗ для будь-якої ζ ∈ L1(P

∗) i деякої
ϕ ∈ L∞(P∗). Можна вважати, що ‖ϕ‖L∞(P∗) ≤ 1

2
, в протилежному

випадку треба перенормувати вiдповiдним чином функцiонал
f . Тодi

dP1

dP∗ := 1 −ϕ,
dP2

dP∗ := 1 + ϕ

визначають додатнi обмеженi похiднi Радона-Никодима, зна-
чить, Pi ∼ P, i = 1, 2. Тепер,

EP2
(Z) = EP∗(Z) + EP∗(Zϕ) = EP∗(Z) + f (Z), Z ∈ L1(P

∗),

зокрема, EP2
(V ) = EP∗(V ) для будь-якої випадкової величини V ∈

M. Оскiльки 1 ∈ M, треба взяти портфель
(

1

1 + r
, 0, . . . , 0

)
,

тодi одержимо EP2
(1) = EP∗(1) = 1, звiдки P2 (аналогiчно, i P1) –

ймовiрнiснi мiри. При цьому

EP1
(C) = EP∗(C) − f (C) < EP∗(C),

EP2
(C) = EP∗(C) + f (C) > EP∗(C),

отже,

π1 := EP1

(
C

1 + r

)
< π, π2 := EP2

(
C

1 + r

)
> π.

Нарештi, для досяжного зобов’язання V = Sj (переконайтесь са-
мостiйно, що воно є досяжним i вкажiть портфель, що його по-
роджує)

EPi

(
Sj

1 + r

)
= EP∗

(
Sj

1 + r

)
= πj, j = 1, . . . , d, i = 1, 2,

звiдки Pi при i = 1, 2 належать до P . Отже, π1 i π2 – справедливi
цiни.
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3.2.5 Повнота фiнансового ринку

Означення та попереднi вiдомостi

Як видно з попереднього роздiлу, досяжнi платiжнi зобов’я-
зання є “зручними” для iнвестора в тому розумiннi, що вони ма-
ють єдину справедливу цiну. У зв’язку з цим дамо наступне

Означення 3.2.27. Фiнансовий ринок називається повним, як-
що на ньому кожне платiжне зобов’язання є досяжним.

Зауваження 3.2.28. Досяжнiсть зобов’язання C означає, що C =
= ξ · S P-м.н. для деякого портфеля ξ ∈ Rd+1. Позначимо че-
рез L(S) лiнiйний d +1-вимiрний простiр, “натягнений” на суку-
пнiсть (S0,S1, . . . ,Sd):

L(S) =
{ d∑

i=0

ξiSi, ξi ∈ R

}
.

Тодi у випадку повного ринку L0(Ω,F , P) = L(S). Бiльше того,
можна вважати, що σ-алгебра F = σ{S0, . . . ,Sd}.

У силу вищевказаних обмежень на структуру платiжних зо-
бов’язань на повному ринку, повнота ринку є скорiше виключе-
нням, нiж загальним правилом, на вiдмiну вiд безарбiтражно-
стi. Сформулюємо математичний критерiй повноти ринку. Для
цього спочатку введемо допомiжне поняття.

Означення 3.2.29. Нехай (Ω,F , P) – ймовiрнiсний простiр. Мно-
жина A ∈ F , A ⊂ Ω називається атомом цього простору, якщо
P(A) > 0 i при цьому для будь-якої пiдмножини B ⊂ A, B ∈ F або
P(B) = 0, або P(A\B) = 0.

Для 0 < p < ∞ позначимо через Lp(Ω,F , P, R) простiр усiх
випадкових величин ζ на (Ω,F , P) таких, що E|ζ|p < ∞; через
L∞(Ω,F , P, R) – простiр всiх iстотно обмежених випадкових ве-
личин.

Лема 3.2.30. Розмiрностi всiх просторiв Lp(Ω,F , P, R), 0 ≤ p ≤
≤ ∞ однаковi та дорiвнюють

dimLp(Ω,F , P, R) = sup{n : iснує розбиття (A1,A2, . . . ,An)

простору (Ω,F , P), таке що P(Ai) > 0} =: D̃.
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Доведення. Нехай iснує розбиття простору (Ω,F , P) на n множин
(A1,A2, . . . ,An) з P(Ai > 0), 1 ≤ i ≤ n. Позначимо

ηi := 1Ai
(ω), 1 ≤ i ≤ n.

Очевидно, що всi випадковi величини ηi належать до будь-якого
простору Lp(Ω,F , P, R), 0 ≤ p ≤ ∞. Доведемо, що вони є лiнiйно
незалежними. Справдi, нехай для деяких сталих (c1, . . . , cn)

n∑

i=1

ciηi(ω) = 0.

Але оскiльки множини Ai попарно не перетинаються, то остан-
ня рiвнiсть правильна тодi i лише тодi, коли всi ci = 0. Отже,
dimLp(Ω,F , P, R) ≥ D̃.

Тепер треба довести протилежну нерiвнiсть. Очевидно, що
достатньо розглянути випадок D̃ < ∞. У цьому випадку розгля-
немо будь-яке розбиття (Ω,F , P) на D̃ множин: (A1,A2, . . . ,AD̃

).
Очевидно, що цi множини є атомами, iнакше можна було б про-
довжити розбиття. Нехай випадкова величина ζ ∈ Lp(Ω,F , P, R).
Доведемо, що ζ є сталою на кожному атомi Ai. Справдi, якщо
ζ = c1 на B1 ⊂ Ai i ζ = c2 на B2 ⊂ Ai, причому P(B1) > 0 i P(B2) > 0,
то Ai можна розбити на пiдмножини ненульової iмовiрностi, тоб-
то Ai – не атом.

Значить,

ζ =

D̃∑

i=1

ci1Ai
(ω).

Таким чином, сукупнiсть випадкових величин (1Ai
, 1 ≤ i ≤ D̃)

утворює базис в будь-якому просторi Lp(Ω,F , P, R), звiдки

dimLp(Ω,F , P, R) = D̃.

Лему доведено.

Наслiдок 3.2.31. n := dimLp(Ω,F , P, R) < ∞ тодi i тiльки тодi,
коли iснує розбиття (Ω,F , P) на n атомiв.
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Критерiй повноти ринку. Приклад

Тепер сформулюємо основний результат, який iнодi назива-
ють другою основною теоремою фiнансової математики.

Теорема 3.2.32. Безарбiтражний ринок є повним тодi i ли-
ше тодi, коли множина P складається лише з однiєї ризик-
нейтра-льної мiри P∗ ∼ P .

Доведення. Необхiднiсть. Нехай фiнансовий ринок є повним.
Тодi кожне платiжне зобов’язання є досяжним, значить має єди-
ну справедливу цiну (лема 3.2.25 та теорема 3.3.3). Зокрема, є
досяжним платiжне зобов’язання 1A для будь-якої подiї A ∈ F .
Але будь-яка справедлива цiна такого зобов’язання дорiвнює

P∗(A)

1 + r
,

де P∗ ∈ P . Але якщо така справедлива цiна єдина, то P∗(A)
єдина для будь-якого фiксованого A, отже, i мiра P∗ ∈ P єдина.

Достатнiсть. Нехай P∗ ∈ P єдина. Тодi за теоремою 3.3.3 ко-
жне обмежене платiжне зобов’язання C має єдину справедливу
цiну. Тобто кожне обмежене платiжне зобов’язання є досяжним.
Це означає, що L∞(Ω,F , P, R) ⊂ L(S), а тодi

dimL∞(Ω,F , P, R) ≤ L(S) = d + 1.

Але тодi за наслiдком з леми 3.2.30 iснує розбиття простору
(Ω,F , P) на атоми, та кiлькiсть цих атомiв не перевищує d+1. У
цьому випадку взагалi кожне платiжне зобов’язання приймає не
бiльше d + 1 значень, тобто є обмеженим, а значить, досяжним.
Теорему доведено.

3.2.6 Вiдносний дохiд платiжних зобов’язань

Нехай ринок є безарбiтражним, C ≥ 0 – досяжне платiжне
зобов’язання, π(C) – єдина справедлива цiна зобов’язання C.

Означення 3.2.33. Вiдносним доходом досяжного зобов’язання
C називається випадкова величина

R(C) =
C − π(C)

π(C)
,
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за умови, що π(C) 6= 0. Зокрема, якщо C = S0, то

R(S0) =
1 + r − 1

1
= r,

а для C = Si

R(Si) =
Si − πi

πi

.

Зважаючи на те, що

C = ξ · S = ξ0 +

d∑

i=1

ξiSi,

одержимо формулу, що спiввiдносить R(C) з R(Si), 0 ≤ i ≤ d:

R(C) =
ξ · S − ξ · π

ξ · π
=

d∑

i=0

ξiπi

ξ · π
R(Si).

Лема 3.2.34. Нехай ринок є безарбiтражним, C – досяжне пла-
тiжне зобов’язання з π(C) 6= 0.

1. Для будь-якої мiри P∗ ∈ P очiкуваний вiдносний дохiд вiд
C дорiвнює безризиковiй ставцi r:

EP∗R(C) = r.

2. Для будь-якої мiри Q ∼ P такої, що EQ‖S‖1 < ∞, очiкува-
ний вiдносний дохiд дорiвнює

EQR(C) = r − covQ

(
dP∗

dQ
,R(C)

)
,

де P∗ – будь-яка мiрa з множини P , covQ – це коварiацiя вiдносно
мiри Q.

Доведення. 1. Очевидно, що

EP∗R(C) = EP∗

C − π(C)

π(C)
=

(1 + r)π(C) − π(C)

π(C)
= r,

оскiльки EP∗

C
1+r

= π(C).
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2. Запишемо, використовуючи пункт 1:

covQ

(
dP∗

dQ
,R(C)

)
= EQ

dP∗

dQ
R(C) − EQ

dP∗

dQ
EQR(C) =

EP∗R(C) − EP∗1 · EQR(C) = r − EQR(C).

Приклад 3.2.35. (Найпростiша модель безарбiтражного повно-
го ринку.) Нехай ринок складається з одного безризикового ак-
тиву, цiна якого в момент t = 0 дорiвнює π0 = 1, а в момент t = 1
вона дорiвнює S0 = 1 + r, де r > 0 та однiєї акцiї S1, цiна якої в
момент t = 0 дорiвнює π1, а в момент t = 1 вона може набути
двох значень:

S1,1 = π1(1 + a) та S1,2 = π1(1 + b),

де −1 < a < b. Вважаємо, що ймовiрнiсний простiр має вигляд

(Ω,F , P) = (Ω = {ω1,ω2}, 2Ω, P),

де P({ω1}) = p > 0, P({ω2}) = q = 1 − p > 0. З‘ясуємо, якими
повиннi бути спiввiдношення мiж параметрами моделi для того,
щоб ринок був безарбiтражним. Для цього розглянемо рiвнiсть

EP∗

S1

1 + r
= π1,

де
P∗({ω1}) = p∗ > 0, P∗({ω2}) = 1 − p∗ = q∗ > 0.

Зведемо її до рiвностi

π1(1 + a)

1 + r
p∗ +

π1(1 + b)

1 + r
(1 − p∗) = π1,

або

p∗ =
b − r

b − a
.

Отже, мiра P∗, нейтральна до ризику, iснує тодi i тiльки тодi,
коли a < r < b. Очевидно, тодi ринок буде не тiльки безарбiтра-
жним, але i повним, тому що мiра, нейтральна до ризику, єдина.
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Отже, кожне платiжне зобов’язання C буде досяжним. Знайде-
мо явний вигляд стратегiї, що породжує C. Для цього складемо
систему з двох рiвнянь

C(ω1) = ξ1(1 + r) + ξ2π1(1 + a),

C(ω2) = ξ1(1 + r) + ξ2π1(1 + b),

звiдки

ξ2 =
C(ω2) − C(ω1)

π1(b − a)
, ξ1 =

C(ω1)(1 + b) − C(ω2)(1 + a)

(b − a)(1 + r)
.

Тому єдиною справедливою цiна платiжного зобов’язання C є

π(C) = EP∗

C

1 + r
=

C(ω1)

1 + r
p∗ +

C(ω2)(1 − p∗)

1 + r
=

=
C(ω1)(b − r) − C(ω2)(r − a)

(b − a)(1 + r)
.

Зокрема, для опцiону купiвлi Ccall = (S1 − K)+ зi страйковою
цiною K ∈ [π1(1 + a),π1(1 + b)]

π(Ccall) =
(π1(1 + b) − K)(r − a)

(b − a)(1 + r)
.

Зазначимо, що значення об’єктивної мiри P не фiгурувало в
розрахунках. Проiлюструємо на прикладi опцiону купiвлi той
факт, що придбання опцiону може суттєво змiнити вiдносний
дохiд, а отже, i ризик фiнансової позицiї. Нехай у момент t = 0
початкова цiна акцiї π1 = 100, вiдсоткова ставка r = 0. У момент
t = 1 маємо або цiну π1(1+a) = π1(1−0,2) = 80, або цiну π1(1+b) =
π1(1 + 0,1) = 110.

Вiдносний дохiд акцiї дорiвнює

R(S1) =
S1 − π(S1)

π(S1)
=

{
80−(80·0,1+110·0,2)/0,3

100
= −20%, ω = ω1,

110−100
100

= 10%, ω = ω2.
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Вiдносний дохiд опцiону купiвлi зi страйковою цiною K = 100
дорiвнює

R(Ccall) =
Ccall − π(Ccall)

π(Ccall)
=

=

{
0−(100·1,1−100)·0,2/0,3

20/3
= −100%, ω = ω1,

10−20/3
20/3

= 50%, ω = ω2.

Як бачимо, вiдносний дохiд, а тому i ризик, збiльшився за аб-
солютною величиною в 5 разiв. Це одночасне збiльшення ризи-
ку при всiх сценарiях називається ефектом кратностi опцiону.
Цей ефект можна “погасити”, склавши портфель таким чином,
щоб вiн мiстив акцiю i, наприклад, певну кiлькiсть опцiонiв про-
дажу. Розглянемо портфель виду

C1 = (K − S1)
+ + S1 = Cput + S1.

Тодi в силу спiввiдношення пут-колл паритету

π(Cput) =
20

3
− 100 + 100 =

20

3
,

R(C1) =
Cput + S1 − 20/3 − 100

20/3 + 100
=

{
−6,25 %, ω = ω1,

3,125 %, ω = ω2.

Бачимо, що портфель C1 суттєво зменшив як умовний дохiд, так
i ризик, навiть у порiвняннi з акцiєю S1.

3.2.7 Динамiчна теорiя портфеля

Стохастичний базис, узгодженi та передбачуванi
випадковi процеси

Розглянемо тепер багатоперiодну модель, яка стартує у мо-
мент t = 0 i закiнчується у момент часу t = T (зрозумiло, що це
дещо вiдносне поняття: реальний ринок може iснувати, i, ско-
рiше за все, iснує i до моменту t = 0, i пiсля моменту t = T ,
просто нас цiкавить, з певних причин, саме цей вiдрiзок часу).
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Отже, у момент t = 0 робиться перша iнвестицiя, мiж момента-
ми t = 0 i t = 1, t = 1 i t = 2, . . ., t = T − 1 i t = T вiдбуваються
торги, а у момент t = T залишається пiдрахувати прибутки або
збитки, виконати платiжне зобов’язання або зробити якусь iншу
завершальну трансакцiю (трансакцiя вiд слова “transaction” –
це певна фiнансова операцiя). У моменти часу t = 1, 2, . . . ,T − 1
теж вiдбуваються iнвестицiї, якi доречно назвати промiжними,
причому з плином часу iнвестор здобуває все бiльше iнформацiї
про цiни фiнансових активiв на ринку. Оскiльки цiни активiв,
як правило, моделюються випадковими величинами, то надхо-
дження нової iнформацiї математично iнтерпретується як по-
ява нових подiй, тому з часом збiльшується набiр подiй, вiдомих
iнвестору. Тому на ймовiрнiсному просторi (Ω,F , P) треба вве-
сти набiр пiд-σ-алгебр алгебри F , що розширюється. Позначимо
T := {0, 1, . . . ,T}.

Означення 3.2.36. Стохастичним базисом, або ймовiрнiсним
простором з фiльтрацiєю називають набiр (Ω,F , {Ft}t∈T, P), де
F0 ⊂ F1 ⊂ . . .FT ⊂ F – сукупнiсть пiд-σ-алгебр σ-алгебри F . Цю
сукупнiсть називаються фiльтрацiєю або потоком.

Будемо вважати, що фiльтрацiя {Ft}t∈T задовольняє припу-
щення (А), якщо P{A} = 0 або 1 для всiх множин A ∈ F0 (iнодi
просто вважають, що F0 = {∅, Ω}).

Оскiльки в реальнiй ситуацiї фiльтрацiя породжується зна-
ченнями цiнового процесу, то дамо ще наступне означення.

Означення 3.2.37. Дiйсний випадковий процес {ξt, t ∈ T} на-
зивають узгодженим з фiльтрацiєю {Ft, t ∈ T}, якщо для всiх
t ∈ T випадкова величина ξt є Ft-вимiрною.

Очевидним чином попереднє означення поширюється на ве-
кторнi процеси (узгодженi випадковi процеси ще називають ада-
птованими до фiльтрацiї {Ft}t∈T).

Розглянемо векторний цiновий процес

St := (St,0,St,1, . . . ,St,d).

Будемо, як i ранiше, припускати, що St,0 = (1 + r)t, r ≥ 0, а
iншi компоненти вiдповiдають змiнi в часi ризикових активiв,
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цiни яких є випадковими величинами, узгодженими з деякою
фiльтрацiєю {Ft}t∈T. Iнодi просто припускають, що фiльтрацiя
є “натуральною” вiдносно процесу St, тобто Ft = σ{Ss, s ≤ t}.
Якщо записати

St := ((1 + r)t,St,1, . . . ,St,d) = ((1 + r)t,St),

де St = (St,1, . . . ,St,d), то фактично Ft = σ{Ss, s ≤ t}.
Тепер дiї iнвестора в момент t можуть спиратися на iнфор-

мацiю, одержану до цього моменту, тому що у момент t вiн по-
винен миттєво приймати рiшення. Через це, якщо позначити
ξt := (ξt,0, . . . ,ξt,d) = (ξt,0,ξt) стратегiю, або портфель iнвестора в
момент t, то випадковий вектор ξt повинен бути Ft−1-вимiрним.
Тому дамо ще одне означення.

Означення 3.2.38. Дiйсний випадковий процес {ζt, t = 1, . . . ,T}
називається передбачуваним (вiдносно фiльтрацiї {Ft, t ∈ T}),
якщо випадкова величина ζt є Ft−1-вимiрною.

Так само, як i означення узгодженого процесу, означення пе-
редбачуваного процесу поширюється на векторний випадок.

Самофiнансованi стратегiї та дисконтований цiновий
процес

Позначимо ξt = (ξt,0, ξt), де ξt := (ξt,1, . . . , ξt,d), t = 1, . . . ,T , ви-
падковий вектор, який вiдповiдає стратегiї iнвестора в момент t.
Фактично, цю стратегiю вiн утворив в момент t− 1, спираючись
на вiдому до того часу iнформацiю, тобто процес ξt є передбачу-
ваним. Якщо цiновий процес задається вектором St, то капiтал
iнвестора в момент t = 0 дорiвнює ξ1 ·S0, у момент t = 1 ξ1 ·S1, у
будь-який момент t ≥ 1 вiн дорiвнює ξt ·St. Тобто в момент t, по-
ки iнвестор ще не змiнив стратегiї, його капiтал дорiвнює ξt ·St.
Але в цей момент вiн змiнює стратегiю, тобто щось купує, пере-
продає, i його повний портфель (нова стратегiя) дорiвнює ξt+1.
(Нагадуємо, що цей вектор є Ft-вимiрним). Основним припуще-
нням є те, що всi цi трансакцiї (купiвлю, перепродаж) вiн здiй-
снює в рамках того капiталу, який утворився в нього на момент
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t, тобто ξt · St = ξt+1 · St. Це припущення ще називають вiдсутнi-
стю припливу або вiдтоку капiталу. Дамо вiдповiдне означення
стратегiї.

Далi будемо вважати для всiх подiй A ∈ F0 виконаною умову
P(A) ∈ {0, 1}. Тодi значення стратегiї ξ1, так само, як i будь-яка
F0-вимiрна випадкова величина, є сталою (сталим вектором) з
iмовiрнiстю 1.

Означення 3.2.39. Стратегiю ξ = {ξt, 1 ≤ t ≤ T} називають
самофiнансованою, якщо вона є передбачуваною, i

ξt · St = ξt+1 · St для всiх 1 ≤ t ≤ T − 1.

Запишемо капiтал, який вiдповiдає самофiнансованiй стра-
тегiї, наступним чином. Позначимо його Kt, тодi

Kt = K0 + (K1 −K0) + . . . + (Kt −Kt−1) =

= ξ1 · S0 + (ξ1 · S1 − ξ1 · S0) + . . . + (ξt · St − ξt · St−1) =

= ξ1 · S0 +

t∑

k=1

ξk · (Sk − Sk−1). (3.2.6)

Тепер введемо поняття дисконтованого цiнового процесу та
дисконтованого капiталу, тодi рiвнiсть (3.2.6) набуде кращого
вигляду.

Означення 3.2.40. 1) Дисконтованим цiновим процесом нази-
вають векторний процес

Xt :=

(
1,

St,1

St,0
, . . . ,

St,0

St,0

)
.

(За наших припущень St,0 > 0 для всiх t ∈ T);
2) дисконтованим капiталом називають випадковий процес

V0 = ξ1 · X0, Vt = ξt · Xt, t = 1, . . . ,T .

Операцiя дисконтування має очевидний змiст – це зведен-
ня цiн на момент t до вiдповiдних їм значень на момент t = 0
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шляхом дiлення на вiдповiдну цiну безризикового активу на мо-
мент t (дисконтувальний множник). Детальнiше операцiю дис-
контування розглянуто в [21]. Умова самофiнансованостi страте-
гiї в термiнах дисконтованого цiнового процесу набуває вигляду

ξ1 · Xt = ξt+1 · Xt, 1 ≤ t ≤ T − 1.

Запишемо дисконтований капiтал самофiнансованої страте-
гiї в наступному виглядi:

Vt = V0 + (V1 −V0) + . . . + (Vt −Vt−1) =

= ξ1 · X0 + (ξ1 · X1 − ξ1 · X0) + . . . + (ξt · Xt − ξt · Xt−1) =

= ξ1 · X0 +

t∑

k=1

ξk · (Xk − Xk−1), t = 1, . . . ,T (3.2.7)

(ми врахували той факт, що перша координата цiнового проце-
су дорiвнює 1 в будь-який момент часу). Доведемо, що формула
(3.2.7) забезпечує самофiнансованiсть стратегiї вiдповiдного ка-
пiталу.

Лема 3.2.41. Наступнi умови еквiвалентнi:

1) стратегiя ξ = {ξt, 1 ≤ t ≤ T} є самофiнансованою;

2) дисконтований капiтал Vt, який вiдповiдає стратегiї ξt,
допускає зображення (3.2.7) з V0 = ξ1 · X0.

Доведення. Нам потрiбно лише довести, що з 2) випливає 1).
Справдi, при наявностi зображення (3.2.7) рiзниця значень дис-
контованого капiталу мiж двома сусiднiми моментами часу до-
рiвнює

Vt −Vt−1 = ξt · (Xt − Xt−1) = ξt · (Xt − Xt−1) =

ξt · Xt − ξt · Xt−1.

З iншого боку, очевидно, що

Vt −Vt−1 = ξt · Xt − ξt−1 · Xt−1,

звiдки отримуємо рiвнiсть

ξt · Xt−1 = ξt−1 · Xt−1, t = 2, . . . ,T ,

що i свiдчить про самофiнансованiсть стратегiї ξt.
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Лема 3.2.42. Нехай початковий капiтал V0 i частина порт-
феля, вкладена в ризиковi активи, {ξt, 1 ≤ t ≤ T} є вiдомими.
Тодi можна єдиним чином визначити передбачуваний процес
{ξt,0, 1 ≤ t ≤ T} так, щоб одержати самофiнансовану страте-
гiю {ξt, 1 ≤ t ≤ T}.

Доведення. Процес {ξt,0, 1 ≤ t ≤ T} визначається за iндукцiєю
наступним чином: спочатку запишемо

V0 = ξ1 · X0 = ξ1,0 +

d∑

i=1

ξ1,iX0,i,

звiдки

ξ1,0 = V0 −
d∑

i=1

ξ1,iX0,i.

Потiм використаємо означення самофiнансованостi:

ξt · Xt = ξt+1 · Xt = ξt+1,0 +

d∑

i=1

ξt+1,iXt,i, (3.2.8)

причому лiва частина (3.2.8) зараз вважається вiдомою, а в пра-
вiй невiдомий лише ξt+1,0, i його легко знаходимо:

ξt+1,0 = ξt · Xt − ξt+1 · Xt.

Лему доведено.

Поняття арбiтражу в багатоперiоднiй моделi

Нехай ринок еволюцiонує мiж моментами t = 0 i t = T . Дамо
спочатку означення “глобального” арбiтражу, тобто арбiтражу
мiж цими двома “крайнiми” моментами часу. Всi властивостi
фiнансового ринку, як правило, будемо формулювати в термi-
нах дисконтованого цiнового процесу.

Означення 3.2.43. Багатоперiодний ринок допускає арбiтраж,
якщо iснує така самофiнансована стратегiя ξ = {ξt, 1 ≤ t ≤ T},
для якої V0 = ξ1 · X0 ≤ 0, а VT ≥ 0 P-м.н., i VT > 0 з додатною
P-iмовiрнiстю. Така стратегiя називається арбiтражною.
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Покажемо тепер, що наявнiсть такого “глобального” арбiтра-
жу еквiвалентна наявностi “локального” арбiтражу, тобто арбi-
тражу мiж деякими двома сусiднiми моментами часу.

Теорема 3.2.44. Наступнi умови еквiвалентнi:

1) багатоперiодний ринок допускає арбiтраж у розумiннi
означення 3.2.43;

2) iснує момент часу t0 ∈ {1, . . . ,T} та iснує Ft0−1-вимiрний
вектор ξ̂t0 = (ξ̂t0,1, . . . , ξ̂t0,d) такий, що

ξ̂t0 · (Xt0 − Xt0−1) ≥ 0 P-м.н.

i
ξ̂t0 · (Xt0 − Xt0−1) > 0 з додатною ймовiрнiстю P;

3) iснує момент часу t0 ∈ {1, . . . ,T} та iснує Ft0−1-вимiрний
обмежений вектор ξ̃t0 = (ξ̃t0,1, . . . , ξ̃t0,d) такий, що

ξ̃t0 · (Xt0 − Xt0−1) ≥ 0 P-м.н.

i
ξ̃t0 · (Xt0 − Xt0−1) > 0 з додатною ймовiрнiстю P;

4) багатоперiодний ринок допускає арбiтраж у розумiннi
означення 3.2.43, причому початковий капiтал V0 = 0,
а самофiнансована стратегiя ξ = {ξt, 1 ≤ t ≤ T} є обме-
женою.

Доведення. Доведемо, що з 1) випливає 2). Справдi, нехай ри-
нок допускає арбiтраж з деякою стратегiєю ξ у розумiннi озна-
чення 3.2.43. Позначимо

t0 = inf{t ∈ T : Vt ≥ 0 P-м.н.,

Vt > 0, з додатною P-ймовiрнiстю},
i зауважимо, що t0 – невипадкова стала, та за умовою наявностi
арбiтражу t0 ≤ T . (Тут капiтал розглядається вiдносно цiєї самої
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арбiтражної стратегiї). У момент часу t0 − 1 iснують двi можли-
востi: а) або Vt0−1 ≡ 0; б) або Vt0−1 < 0 з додатною P-ймовiрнiстю.
У випадку а) маємо:

Vt0 −Vt0−1 ≥ 0 P-м.н.,

Vt0 −Vt0−1 з додатною P-ймовiрнiстю.

Враховуючи формулу (3.2.7) для значення дисконтованого ка-
пiталу самофiнансованої стратегiї, одержимо, що iснує Ft0−1-ви-
мiрний вектор ξt0 , для якого

ξt0 · (Xt0 − Xt0−1) ≥ 0 P-м.н.

i
ξt0 · (Xt0 − Xt0−1) > 0 з додатною P-ймовiрнiстю.

Достатньо покласти ξ̂t0 := ξt0 . У випадку б) розглянемо подiю

A := {Vt0−1 < 0}, P(A) > 0,

i стратегiю ξ̂t0 := ξt01A. Оскiльки подiя A ∈ Ft0−1, то i вектор ξ̂t0 є
Ft0−1-вимiрним. Розглянемо скалярний добуток

ξ̂t0 · (Xt0 − Xt0−1) = 1Aξt0 · (Xt0 − Xt0−1).

Вiн невiд’ємний з iмовiрнiстю 1 i додатний на подiї A, тобто з
додатною ймовiрнiстю P, тому що вiн дорiвнює

(Vt0 −Vt0−1)1{Vt0−1 < 0}.

Отже, вектор ξ̂t0 – шуканий.
Доведемо, що з 2) випливає 3). Справдi, розглянемо тi самi

t0 i ξ̂t0 , що i у попередньому пунктi, але ще домножимо ξ̂t0 на
множник 1c := 1{‖ξt0‖1 ≤ c}
для будь-якого c > 0. Оскiльки 1A · 1c ↑ 1A з iмовiрнiстю 1, то
для всiх достатньо великих c P{1A · 1c} > 0. Тому ξ̃t0 := ξ̂t01c –
шуканий обмежений вектор.
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Доведемо, що з 3) випливає 4). Справдi, якщо ми знайшли
вектор ξ̃t0 , причому t0 6= 1, то достатньо утворити стратегiю ξt =

= ξ̃t01t=t0 . Для такої стратегiї V0 = 0, VT = ξ̃t0 · (Xt0 − Xt0−1) ≥ 0 з
iмовiрнiстю 1 i VT > 0 з додатною iмовiрнiстю.

Зауважимо, що i не може бути t0 = 1, iнакше в цьому випадку
ми мали б, за означенням точки t0, що Vt0 ≥ 0 з iмовiрнiстю 1 i
Vt0 > 0 з додатною iмовiрнiстю, чого насправдi нема.

Те, що з 4) випливає 1), очевидно. Теорему доведено.

Елементи теорiї мартингалiв з дискретним часом

Ми довели при розглядi одноперiодної моделi, що вiдсутнiсть
арбiтражу еквiвалентна наявностi мiри, нейтральної до ризику,
тобто такої мiри P∗, що P∗ ∼ P, dP∗/dP – обмежена випадкова ве-
личина, i для всiх 1 ≤ i ≤ d EP∗[Si/(1 + r)] = πi. Якщо початковi
цiни є випадковими, тобто F0-вимiрними (зараз ми не припу-
скаємо, що P(A) ∈ {0, 1} для всiх A ∈ F0), то, згiдно з теоремою
3.2.15, вiдсутнiсть арбiтражу еквiвалентна наявностi такої мiри
P∗ ∼ P, що dP∗/dP – обмежена випадкова величина, i

EP∗

(
Si,1

S0

∣∣∣F0

)
= S0,i для всiх 1 ≤ i ≤ d, (3.2.9)

тобто з’явилося умовне сподiвання вiдносно попереднього мо-
менту часу. Рiвнiсть (3.2.9) є “прототипом” мартингальної вла-
стивостi. Тому при поширеннi теорiї арбiтражу на багатоперiо-
дну модель природно чекати появи деяких мартингальних про-
цесiв. Дамо вiдповiднi означення та сформулюємо деякi власти-
востi мартингалiв, якi далi стануть у нагодi. У цьому параграфi
всюди припускаємо, що P(A) ∈ {0, 1} для всiх A ∈ F0.

Означення 3.2.45. Дiйсний випадковий процес M = {Mt, t ∈ T}
з дискретним часом називається мартингалом вiдносно стоха-
стичного базису (Ω,F , {Ft}t∈T) i мiри Q на (Ω,F), якщо вiн задо-
вольняє три властивостi:

1) EQ|Mt| < ∞ для всiх t ∈ T;

2) M є узгодженим з фiльтрацiєю {Ft}t∈T, тобто випадкова
величина Mt є Ft-вимiрною;
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3) для всiх s, t ∈ T таких, що s ≤ t

EQ(Mt | Fs) = Ms.

Зауваження 3.2.46. 1. Якщо для випадкового процесу X вико-
нуються властивостi 1) i 2), але 3) замiняється нерiвнiстю

EQ(Mt | Ms) ≥ Ms (≤ Ms)

для всiх s ≤ t, то вiдповiдний процес називається субмартинга-
лом (супермартингалом).

2. Векторний d-вимiрний процес {Mt,Ft, t ∈ T} називається
мартингалом, якщо кожна його компонента є мартингалом.

Лема 3.2.47. Iнтегровний адаптований процес {Mt,Ft, t ∈ T} є
Q-мартингалом тодi i тiльки тодi, коли для будь-якого t =
= 0, 1, . . . ,T − 1 справедлива рiвнiсть EQ(Mt+1 | Ft) = Mt, або, що
те саме, коли EQ(Mt+1 − Mt | Ft) = 0.

Доведення. Треба лише довести достатнiсть. Справдi, якщо має
мiсце рiвнiсть EQ(Mt+1 | Ft) = Mt для всiх t = 0, 1, . . . ,T − 1, то в
силу наступної властивостi математичних сподiвань:

EQ(EQ(ξ | G1) | G2) = EQ(ξ | G2),

якщо ξ – iнтегровна випадкова величина, а σ-алгебри G2 ⊂ G1,
маємо для всiх s < t, s, t ∈ T:

EQ(Mt | Fs) = EQ(EQ(Mt | Ft−1) | Fs) = EQ(Mt−1 | Fs) = . . . = Ms.

Лему доведено.

Лема 3.2.48. Нехай {Mt,Ft, t ∈ T} – d-вимiрний iнтегровний
адаптований процес. Тодi наступнi властивостi еквiвалентнi:

1) {Mt,Ft, t ∈ T} – Q-мартингал;

2) для будь-якого обмеженого передбачуваного d-вимiрного
процесу {ξt,Ft, 1 ≤ t ≤ T} i будь-якого N0 ∈ R мартин-
гальне перетворення Nt = N0 +

∑t
k=1 ξk · (Mk − Mk−1) – Q-

мартингал вiдносно тiєї ж фiльтрацiї;

3) EQNT = N0, де процес N визначено у пунктi 2).
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Доведення. Доведемо, що з 1) випливає 2). Справдi, згiдно з ле-
мою 3.2.47, достатньо довести, що EQ(Nt+1 − Nt | Ft) = 0. Але

EQ(Nt+1 − Nt | Ft) = EQ(ξt · (Mt − Mt−1) | Ft−1) =

= (ξt · (EQ(Mt − Mt−1 | Ft−1)) = 0.

Очевидно, що з 2) випливає 3).
Тепер доведемо, що з 3) випливає 1). Для цього покладемо

ξt0 = ξc
t0

= EQ(Mt − Mt−1 | Ft−1)1{‖EQ((Mt − Mt−1) | Ft−1)‖2 ≤ c}

для будь-якого c > 0, ξt = 0, t 6= t0. Тодi {ξt,Ft, t ∈ {1, . . . ,T}} –
обмежений передбачуваний процес, i

E‖E((Nt0 − Nt0−1) | Ft0−1)‖2
2 =

E‖EQ((Mt0 − Mt0−1) | Ft0−1)‖2
2·1{‖EQ((Mt0 − Mt0−1) | Ft0−1)‖2 ≤ c} = 0.

Оскiльки число c > 0 можна взяти будь-яким, ми одержимо
при c ↑ ∞, що

E‖EQ((Mt0 − Mt0−1) | Ft0−1)‖2
2 = 0.

Лему доведено.

Мартингальнi мiри, безарбiтражнiсть та гiпотеза
ефективностi ринку

Далi з метою технiчного спрощення вважаємо, що F0 = {∅, Ω}.

Означення 3.2.49. Ймовiрнiсна мiра Q на (Ω,F0) називається
мартингальною, якщо вiдносно неї дисконтований цiновий про-
цес X = {(Xt,1, . . . ,Xt,d), t ∈ T} є мартингалом. Мартингальна мi-
ра P∗ називається еквiвалентною мартингальною мiрою, якщо
P∗ ∼ P. Множину всiх еквiвалентних мартингальних мiр позна-
чимо P .
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Припустимо, що сама об’єктивна мiра P є мартингальною,
тобто вiдносно неї дисконтований цiновий процес є мартинга-
лом. У цьому випадку, згiдно з лемою 3.2.48 та рiвнiстю (3.2.7),
дисконтований капiтал будь-якої самофiнансованої стратегiї та-
кож буде мартингалом вiдносно мiри P, i EPVT = V0. Тобто само-
фiнансованi стратегiї є безарбiтражними та не дають додатного
очiкуваного прибутку. Припущення про те, що P ∈ P , є сильною
формою так званої гiпотези ефективностi ринку (ГЕР).

У моделi ринку, що мiстить, зокрема, безризикову облiгацiю,
iнвестори, несхильнi до ризику, але сприятливi до сильної фор-
ми ГЕР, не будуть вкладати грошi в ризиковi активи. Але гiпо-
теза про те, що ринок безарбiтражний, не означає, що обов’язко-
во самi мiра P є мартингальною; це набагато бiльш слабка та
гнучка форма ГЕР. Обговоримо цi поняття детальнiше.

3.2.8 Три форми гiпотези ефективних ринкiв

З 30-х рокiв i до початку 60-х рокiв XX столiття поширювали-
ся рiзнi рецепти того, як заробляти грошi на фондових бiржах.
Домiнуючою була теорiя, що бере початок у XVIII столiттi вiд
Адама Смiта i стверджує, що ринки акцiй є принципово непо-
стiйними, змiнними, нестiйкими, а цiни коливаються навколо
деякого iстинного або фундаментального значення. Стартуючи
з початкової роботи Бенджамiна Грехема, традицiйний аналiз
iнвестицiй включає детальний розгляд рахункiв компанiї i ви-
значення на основi цього, чи є дана iнвестицiя дешевою чи доро-
гою. Метою має бути купiвля дешевих акцiй i продаж дорогих.
Будь-яка додаткова дiяльнiсть – це дiї iррацiональних iнвесто-
рiв, що купують або продають на емоцiйних пiдставах, без де-
тального аналiзу.

К 60-м рокам стало зрозумiлим, що цi, на загальну думку,
надiйнi методи iнвестування не спрацьовують. Стратегiї, що ба-
зуються на детальному аналiзi, не працюють краще за звичайнi
стратегiї типу купи-та-тримай. Спроби пояснити це явище при-
звели до гiпотези ефективних ринкiв (efficient market hypothe-
sis, ГЕР), яка стверджує, що ринковi цiни вже мiстять вiдпо-
вiдну iнформацiю. Механiзм ринкових цiн є таким, що торго-
вельнi вiдносини невеликої кiлькостi iнформованих аналiтикiв
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можуть мати великий вплив на цiни на ринку. Лiнивi (або еко-
номнi) iнвестори тодi можуть дiяти вiльно, знаючи, що дослi-
дження iнших збережуть ефективнiсть ринку.

Наукова лiтература розрiзняє рiзнi форми гiпотези ефектив-
них ринкiв, що базуються на все бiльш глибокому розумiннi того,
що складає вiдповiдну iнформацiю (relevant information). Зокре-
ма, звичайно розрiзняють наступнi три форми ГЕР:

Сильна форма ГЕР: ринковi цiни мiстять всю iнформацiю,
як публiчно вiдкриту, так i iнсайдерську (тобто таку, що є вiд-
критою лише для обмеженої кiлькостi додатково iнформованих
осiб).

Наполовину сильна форма ГЕР: ринковi цiни мiстять всю
публiчно вiдкриту iнформацiю.

Слабка форма ГЕР: ринкова цiна iнвестицiї мiстить всю
iнформацiю про цiнову iсторiю цiєї iнвестицiї.

У всьому свiтi робота фондових бiрж регулюється. Часто за-
проваджуються правила, якi перешкоджають персонам, що ма-
ють доступ до непублiчної, але важливої для цiноутворення iн-
формацiї, використовувати її для власного прибутку. Тому ви-
щому менеджменту, що причетний до перемов про злиття або
продаж компанiй, часто забороняється торгувати акцiями сво-
їх компанiй. Такi обмеження є непотрiбними, якщо має мiсце
сильна форма гiпотези.

Наполовину сильна форма ефективностi ринку стверджує,
що в цiнi вiдображається вся публiчно вiдкрита iнформацiя. Рi-
знi фондовi бiржi вимагають рiзний рiвень вiдкритостi. Таким
чином, було б природним очiкувати рiзних рiвнiв ефективностi
для рiзних ринкiв. Наприклад, Нью-Йоркська фондова бiржа,
яка вимагає значного рiвня вiдкритостi, мала б бути бiльш ефе-
ктивною, нiж бiржа з меншим рiвнем. Навiть якщо iнформацiя
публiчно вiдкрита, її швидке i точне отримання вимагає затрат.
Перевага, яку отримують використанням даних, важливих для
утворення цiн, нiвелюється затратами на отримання та обробку
iнформацiї.

Також не iснує загальноприйнятого означення, що ж скла-
дає публiчно вiдкриту iнформацiю. Доступ до звiтiв компанiї є
легким i дешевим. Однак, приватний iнвестор не має можливо-
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стi зустрiтися з вищим керiвництвом великих компанiй. З iншо-
го боку, менеджери iнвестицiйних фондiв, що розпоряджаються
значними сумами, проводять багато часу в бесiдах з вищим ке-
рiвництвом органiзацiй, в якi вони iнвестували або планують iн-
вестувати кошти. Очевидно, менеджери фондiв отримують пе-
ревагу в тому вiдношеннi, що вони можуть формувати власну
думку про рiвень компетентностi керiвництва i стратегiю компа-
нiї. Тому не можна прямо визначити, коли наполовину сильна
форма ефективностi ринку порушується.

Остання форма ефективностi, слабка, просто стверджує, що
цiнова iсторiя акцiї не може бути використана для передбачен-
ня майбутнiх змiн на ринку. Ця форма, якщо має мiсце, означає,
що аналiз цiнових таблиць та наявної структури цiн нiчого не
дають. При слабкiй формi ефективностi так званий технiчний
аналiз (або використання графiкiв) дає не бiльш нiж випадко-
вий вибiр акцiй.

Пiзнiше поняття ефективностi подрiбнювалось на рiзнi фор-
ми з тим, щоб полiпшити означення доходу. Найбiльш iстотним
кроком в цьому напрямку був розгляд набору доходiв рiзної вар-
тостi. При цьому можна передбачити деякi змiни на ринку, але
треба врахувати вартiсть дослiджень для отримання прогнозу
(або плата менеджеру iнвестицiйного фонду за цей прогноз для
вас) плюс плату за трансакцiї (роботу брокера, ринкову рiзницю
за попит-пропозицiю). Щоб це мало сенс, вигода повинна бути
досить великою i перевищувати всi вказанi затрати.

Питання про те, є ринок ефективним чи нi, має велике зна-
чення для управлiння iнвестицiями. Активнi менеджери фон-
дiв намагаються визначити i використати завищенi чи заниженi
цiни. Пасивнi – просто диверсифiкують, тобто розповсюджують
iнвестицiї по всьому ринку. Арифметика диктує, що, в цiлому,
активнi менеджери повиннi утримувати ринок, i тому, на жаль,
результати роботи фондiв з активними менеджерами не сильно
вiдрiзняються вiд фондiв, де менеджери пасивнi. Однак, якщо
ринок не є ефективним, ми маємо очiкувати, що фонди з тала-
новитими активними менеджерами працюють краще за фонди
з пасивними менеджерами.
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Аргументи за i проти кожної форми гiпотези ефективних
ринкiв

Тестування ГЕР пов’язане з багатьма труднощами. Iснує зна-
чна кiлькiсть лiтератури, в якiй доводиться наявнiсть цiнових
коливань, що суперечать ГЕР. З iншого боку, також у великiй
кiлькостi публiкацiй доводиться наявнiсть рiзних форм ГЕР.
Обидвi науковi школи можуть наводити багато емпiричних ар-
гументiв та результатiв статистичних тестiв. З фiлософської то-
чки зору, було б доречно спитати, як можуть iснувати категори-
чнi доведення двох взаємно протилежних тверджень. Одним з
можливих пояснень є те, що багато опублiкованих результатiв
тестiв роблять неявнi, але не обов’язково вiдповiднi реальностi
припущення (наприклад, припускається нормальний розподiл
доходу або стацiонарнiсть часових рядiв).

Частина цих неузгодженостей є лише неузгодженiстю тер-
мiнологiї. Наприклад, чи вважати аномальнi цiни спростуван-
ням ГЕР, якщо вартiсть трансакцiй перешкоджає використанню
аномальностi?

Бiльш складна проблема пов’язана з поняттям дозволеного
ризику. ГЕР не суперечить iснуванню стратегiй, що дають при-
буток вищий, нiж ринковий портфель, але при цьому мають i
бiльший ризик. Ринок нагороджує iнвесторiв за ризикованiсть,
i, в середньому, ми очiкуємо, що стратегiї з бiльшим ризиком
дають бiльший дохiд. Що могло б суперечити ГЕР, так це iсну-
вання iнвестицiйної стратегiї, прибуток вiд якої вищий, нiж ком-
пенсацiя вiдповiдного їй ризику. На жаль, не iснує загальнови-
знаного означення ризику, а, значить, i абсолютно акуратного
способу його вимiряти.

Пiсля цих роз’яснень розглянемо, якi заходи можна вжити
щодо рiзних форм ГЕР.

Тестування сильної форми ГЕР. Це є досить проблемним,
тому що вимагає вiд дослiдника мати доступ до iнформацiї, що
публiчно не оголошується. Однак, вивчення роботи з акцiями
директорiв компанiй призводить до припущення, що навiть, ма-
ючи iнсайдерську iнформацiю, важко отримати якiсь винятковi
результати.
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Тестування слабкої форми ГЕР. Використання цiнової iсто-
рiї для передбачення майбутнiх цiн, часто використовуючи гра-
фiки попереднiх даних, називається технiчним або графiчним
аналiзом. Дослiдження не виявили рiзницi у доходах вiд ак-
цiй, отриманим за допомогою технiчного аналiзу, i отриманим
за допомогою чисто випадкового вибору акцiй. До ГЕР в слабкiй
формi не iснує обґрунтованих заперечень.

Найбiльше дослiджень зосереджено на наполовину сильний
формi ГЕР, i там дебати є найбiльш напруженими. Ми розгляне-
мо тести ГЕР двох категорiй: тести iнформацiйної ефективностi
та тести мiнливостi.

Iнформацiйна ефективнiсть

ГЕР (в її рiзних формах) стверджує, що цiни акцiй вiдобража-
ють iнформацiю. Однак, гiпотеза не повiдомляє нам точно, як
нова iнформацiя впливає на цiни. Також важко емпiрично то-
чно встановити, коли саме надходить iнформацiя – наприклад,
чутки про подiї часто випереджають офiцiйнi оголошення.

Багато дослiджень показують, що на деякi подiї ринок реагує
занадто сильно (надреакцiя, over-reaction), на деякi – занадто
слабко (недореакцiя, under-reaction). Надреакцiя / недореакцiя
коректуються протягом довгого перiоду часу. Якщо це так, ма-
клери отримують прибутки з повiльної корекцiї, i ефективнiсть
не має мiсця.

Деякi виявленi дослiдженнями ефекти можна класифiкува-
ти як надреакцiю на подiї, наприклад:

1. Минулi результати – минулi переможцi потiм часто ста-
ють невдахами i навпаки – ринок схильний давати надре-
акцiю на минулi результати.

2. Деякi показанi прибутки можуть мати вплив на прогно-
зування, тобто високi прибутки компанiй вiдображаються
в цiнах, минулi виплати – також в цiнах, а чистий ка-
пiтал цих компанiй – в ринкових котируваннях, особливо
для минулих невдах, i це впливає на збiльшення прибут-
кiв. Знову ми маємо приклад надреакцiї ринку на минуле
зростання.
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Також зафiксовано приклади недореакцiї на подiї:

1. Цiни на акцiї протягом до одного року продовжують реа-
гувати на оголошення їх прибутковостi. Це приклад недо-
реакцiї на iнформацiю, що повiльно коректується.

2. Ненормально великий дохiд, що отримують батькiвська
та дочiрня компанiї одразу пiсля роз’єднання. Це ще один
приклад того, що ринок занадто повiльно розпiзнає вигоди
подiї.

3. Ненормально великi втрати одразу пiсля об’єднання (узго-
джене поглинання веде до менших наступних доходiв). Ри-
нок схильний переоцiнювати вигоди об’єднання, цiни ак-
цiй повiльно реагують, коли виявляється помилковiсть цi-
єї оптимiстичної точки зору.

Всi цi ефекти часто називають “аномалiями” в рамках ГЕР.
Навiть якщо ринок є ефективним, майже неможливо уникнути
деяких випадкiв невiдповiдних цiн. Треба очiкувати багатьох
випадкiв як надреакцiї, так i недореакцiї. Це чiтко встановле-
но в сучаснiй лiтературi. Навiть бiльш важливим є те, що вiд-
мiченi ефекти не схильнi продовжуватися протягом тривалого
часу, i тому не дають можливостi отримувати додатковi прибу-
тки. Наприклад, ефект маленьких компанiй привернув увагу
на початку 1980-х рокiв. Це було зумовлено високими резуль-
татами дiяльностi таких компанiй в 1960-80 роках. Однак, при
проведеннi стратегiї, збудованої на цьому явищi, iнвестор отри-
мав би ненормально малий дохiд в 1980-i та на початку 1990-х
рокiв. В цей перiод не з’являлися статтi, якi стверджували б, що
дохiд малих компанiй спростовує ГЕР.

Iншi приклади аномалiй, наприклад, здатнiсть пiдрахованої
норми прибутковостi вказувати на майбутнi високi результати,
близькi до ризику. Якщо цей ризик брати до уваги, багато дослi-
джень, що наводять аргументи про неефективнiсть, насправдi
узгоджуються з ГЕР.
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Тести мiнливостi

Деякi експерти вiдмiчали, що цiни на акцiї “надмiрно мiнли-
вi” (“excessively volatile”). Пiд цим вони розумiли, що змiни рин-
кової цiни акцiй (спостережену мiнливiсть) не можна пояснити
надходженням нової iнформацiї. Це було оголошено як факт
надреакцiї ринку, що не узгоджується з ефективнiстю.

Твердження про “надмiрну мiнливicть” у формi, придатнiй
до тестування, вперше було сформульовано в 1981 роцi Шiл-
лером. Вiн розглянув модель дисконтованого грошового потоку
для акцiй, починаючи з 1870 року. Використовуючи розмiр ви-
плачених дивiдендiв i деякi термiнальнi вартостi акцiй, вiн змiг
обчислити досконалу передбачену цiну, цiну “правильної акцiї”,
за умови, що учасники ринку були здатнi правильно передба-
чити майбутнi дивiденди. Рiзниця мiж досконалою передбаче-
ною цiною i реальною цiною з’являлася з помилок передбачен-
ня майбутнiх дивiдендiв. Якщо учасники ринку є розсудливими,
ми не повиннi очiкувати систематичних помилок прогнозу. Та-
кож для ефективних ринкiв вiльнi змiни досконалої передбаче-
ної цiни мають корелювати зi змiнами реальної цiни, оскiльки
обидвi реагують на одну й ту ж iнформацiю.

Шiллер знайшов вагомi аргументи того, що спостережений
рiвень мiнливостi суперечить ГЕР. Однак, наступнi дослiджен-
ня з використанням рiзних формулювань проблеми, з’ясували,
що порушення ГЕР лише вiдповiдають межi статистичної зна-
чимостi. За цим слiдувала значна кiлькiсть критики методоло-
гiї Шiллера, i ця критика стосувалася:

а) вибору термiнальної вартостi акцiй;

б) використання постiйного дисконтного множника;

в) вiдхилення в оцiнках дисперсiї, зумовленого автокореля-
цiєю;

г) можливої нестацiонарнiстi ряду, тобто ряд може мати ви-
падковий тренд, який робить недiйсними вимiрювання, от-
риманi для дисперсiї цiни акцiї.

Хоча багато авторiв в наступних дослiдженнях намагалися
подолати недолiки початкової роботи Шiллера, але задача ство-
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рення моделi для дивiдендiв i умов розподiлу залишається не-
розв’язаною. Зараз iснують деякi моделi рiвноваги, якi узгоджу-
ють i спостережену мiнливiсть цiн, i спостережену поведiнку
дивiдендiв. Однак, значна наявна лiтература по перевiрцi мiн-
ливостi найкраще може бути описана як непереконлива.

Лiтература з тестування ГЕР є численною, i можна знайти
статтi на пiдтримку будь-якої точки зору. Можна вiдшукати
дослiдження, що наводять незаперечнi аргументи i за, i про-
ти ГЕР.

Багатоперiодний варiант фундаментальної теореми
оцiнювання активiв

Сформулюємо теорему, яка в багатоперiоднiй моделi узго-
джує вiдсутнiсть арбiтражу з наявнiстю мартингальних мiр.

Теорема 3.2.50. Модель ринку є безарбiтражною тодi i тiльки
тодi, коли множина P мартингальних мiр непорожня. При
цьому iснує мiра P∗ ∈ P така, що похiдна Радона-Никодима
dP∗/dPє обмеженою.

Доведення. Достатнiсть. Нехай P 6= ∅. Це означає, що iснує мi-
ра P∗, вiдносно якої дисконтований цiновий процес, а значить, i
дисконтований капiтал, що вiдповiдає обмеженiй самофiнансо-
ванiй стратегiї i ненульовому початковому капiталу, задоволь-
няє, згiдно з лемою 3.2.48 рiвнiсть EP∗VT = V0 = 0, тобто в класi
обмежених самофiнансованих стратегiй арбiтражу нема, а тодi,
згiдно з теоремою 3.2.44, ринок є безарбiтражним.

Необхiднiсть. Визначимо для t ∈ {1, . . . ,T} множину

K := {η · (Xt − Xt−1) : η ∈ L0(Ω,Ft−1, P, Rd)}.

Згiдно з теоремою 3.2.15, ринок є безарбiтражним тодi i тiльки
тодi, коли для всiх t ∈ {1, . . . ,T} має мiсце рiвнiсть

K ∩ L0
+(Ω,F0, P, Rd) = {0}. (3.2.10)

Вiдзначимо, що (3.2.10) залежить лише вiд нульових множин
мiри P. Тепер застосуємо “зворотну” iндукцiю. Умова (3.2.10) до-
зволяє застосувати теорему 3.2.15 до кожного перiоду торгiв.
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Зокрема, при t = T ми одержуємо ймовiрнiсну мiру PT ∼ P з
обмеженою щiльнiстю dPT /dP, для якої EPT

(Xt − Xt−1 | FT−1) =
0. Припустимо, що ми вже знайшли мiру Pt+1 ∼ P з обмеже-
ною щiльнiстю dPt+1/dP, для якої EPt+1

(Xk+1 − Xk | Fk) = 0 для
k = t, . . . ,T − 1. Приймемо мiру Pt+1 за об’єктивну та розгля-
немо перiод мiж t − 1 i t. У силу еквiвалентностi мiр Pt+1 i
P спiввiдношення (3.2.10) є правильним. Якщо замiнити P на
Pt+1, одержимо мiру Pt ∼ Pt+1 таку, що dPt/dPt+1 обмежена, i
EPt

(Xt − Xt−1 | Ft−1) = 0. Доведемо, що одночасно i

EPt
(Xk+1 − Xk | Fk) = 0

для k = t, . . . ,T − 1. Справдi, для будь-якої подiї A ∈ Fk

w

A
EPt

(Xk+1 − Xk | Fk)dPt =
w

A
(Xk+1 − Xk)dPt =

=
w

A
(Xk+1 − Xk)

dPt

dPt+1

dPt+1 =

=
w

A
EPt+1

(Xk+1 − Xk | Fk)
dPt

dPt+1

dPt+1 = 0.

Тут використано те, що похiдна Радона-Никодима dPt/dPt+1 бу-
дується вiдносно σ-алгебри Ft, тому є Ft-вимiрною, отже, Fk-ви-
мiрною для всiх t ≤ k ≤ T − 1. Зауважимо, що похiдна Радона-
Никодима dPt/dP є обмеженою, оскiльки вона дорiвнює

dPt

dP
=

dPt

dPt+1

· · · dPT

dP
.

Нарештi, покладемо P∗ = P1, це i буде шукана мартингальна
мiра з обмеженою похiдною Радона-Никодима dP∗/dP, бо для
неї за iндукцiєю EP1

(Xk+1 −Xk | Fk) = 0 для всiх 0 ≤ k ≤ T − 1.

Європейськi платiжнi зобов’язання

Припустимо, що задано стохастичний базис (Ω,F , {Ft}t∈T, P),
причому F0 = {∅, Ω}, а FT = F .

Означення 3.2.51. Європейським платiжним зобов’язанням на-
зивають будь-яку невiд’ємну випадкову величину C на просторi
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{Ω,FT , P). Європейське платiжне зобов’язання C називають по-
хiдним цiнним папером або деривативом акцiй {St = (St,1, . . .,
St,d), t ∈ T}, якщо C є вимiрним вiдносно σ-алгебри GT := σ{St, 1 ≤
≤ t ≤ T} ⊂ FT .

Зауваження 3.2.52. З фiнансової точки зору, Європейське пла-
тiжне зобов’язання iнтерпретується як таке, що подається до ви-
конання в останнiй момент часу T , який називається датою ви-
конання, або датою погашення, на вiдмiну вiд Американського
платiжного зобов’язання, яке можна подати до виконання у
будь-який момент часу до фiксованої дати погашення. Назви
“Європейське” та “Американське” нi в якому разi не означають,
що такi цiннi папери розповсюдженi тiльки в Європi чи тiль-
ки в Америцi. Цi назви походять вiд рiзних угод, укладених на
опцiонних бiржах по обидва боки океану. У нашi днi географiя
вже нi при чому, а назви залишились. Хоча Європейське пла-
тiжне зобов’язання не можна виконати до моменту T , але його
можна перепродати. Навiть для позабiржового Європейського
опцiону, як правило, можна домовитися з банком про закриття
позицiї за прийнятною цiною, або знайти iнший банк, готовий
укласти протилежну угоду.

Розглянемо детальнiше приклади опцiонiв Європейського ти-
пу. Спочатку розглянемо зобов’язання, якi залежать лише вiд
цiни акцiї у момент виконання.

Приклад 3.2.53. Покупець Європейського опцiону купiвлi має
право, але не зобов’язаний, купити акцiю S в момент T за страй-
ковою цiною K. Тобто це платiжне зобов’язання виду

Ccall := (ST − K)+.

Вiдповiдно, покупець Європейського опцiону продажу має пра-
во, але не зобов’язаний продати акцiю S у момент T за страйко-
вою цiною K. Це вiдповiдає платiжному зобов’язанню

Cput := (K − ST )+.

Тепер розглянемо Європейськi опцiони, якi залежать вiд цiн
акцiї на всiй множинi T. Звернiть увагу, що назви цих опцiонiв
часто теж “географiчнi”, причому зовсiм не “європейськi”.
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Приклад 3.2.54. Виплата за Азiйським опцiоном залежить вiд
усередненої за часом цiни акцiї

Sav :=
1

T + 1

T∑

k=0

Sk.

Наприклад, виплати за Азiйським опцiоном купiвлi дорiвнює
Ccall

av := (Sav − K)+, а за Азiйським опцiоном продажу дорiвнює
C

put
av = (K − Sav)

+.

Можна усереднити не цiну акцiї, а страйкову цiну. Вiдповiднi
опцiони матимуть вигляд (ST − Sav)

+ та (Sav − ST )+.

Приклад 3.2.55. Виплата за бар’єрним опцiоном залежить вiд
того, чи досягне за час вiд 0 до T цiна акцiї деякого бар’єру (верх-
нього чи нижнього). Всього iснує 8 типiв основних бар’єрних
опцiонiв: “вгору-i-назовнi” (up-and-out), “вгору-i-всередину” (up-
and-in), “вниз-i-назовнi”(down-and-out), “вниз-i-всередину” (down-
and-in), i при цьому це можуть бути опцiони купiвлi або прода-
жу. Наприклад,

Ccall
u&in =

{
(ST − K)+, якщо maxt∈T St > B,

0, у протилежному випадку;

C
put
d&o =

{
(K − ST )+, якщо mint∈T St > B,

0, у протилежному випадку.

Приклад 3.2.56. Виплата за опцiоном з пiслядiєю здiйснюється
в усiх випадках, тому що в ньому страйкову цiну замiнено на
мiнiмальну (для опцiонiв купiвлi) та максимальну (для опцiонiв
продажу) цiну акцiї за весь час торгiв, тобто

Ccall
lookback = ST − min

t∈T

St, C
put
lookback = max

t∈T

St − ST .

Приклад 3.2.57. Виплата за цифровим опцiоном має наступний
вигляд

Ccall
digital = 1{ST ≥ K}, C

put
digital = 1{ST ≤ K}.

Цей опцiон ще називають бiнарним, бо виплата за ним набуває
лише двох значень.
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Приклад 3.2.58. Виплата за опцiоном “веселка” здiйснюється за
формулою

Ccall
rainbow =

(
max
t∈T

St − K
)+

, C
put
rainbow =

(
K − min

t∈T

St

)+

.

Виплата за опцiоном “типу кошику” залежить вiд усередне-
ної цiни деякої кiлькостi рiзних активiв, якi i утворюють “коши-
к”. Вона має вигляд

Ccall
basket =

( d∑

i=1

ST ,i − K

)+

, C
put
basket =

(
K −

d∑

i=1

ST ,i

)+

.

Дисконтованi платiжнi зобов’язання. Досяжнi платiжнi
зобов’язання та їхнi властивостi

Далi, якщо це не викличе непорозумiнь, будемо називати Єв-
ропейськi платiжнi зобов’язання просто платiжними зобов’язан-
нями.

Означення 3.2.59. Дисконтоване платiжне зобов’язання, що
вiдповiдає платiжному зобов’язанню C – це випадкова величина

H =
C

ST ,0
.

З чисто математичної точки зору зручнiше мати справу з дис-
контованими платiжними зобов’язаннями, але з економiчної то-
чки зору, по-перше, при цьому втрачаються деякi нюанси, а по-
друге, треба ретельно пiдбирати той актив, який доцiльно вва-
жати безризиковим. Це не завжди очевидно, крiм того, такий
актив може змiнюватися з часом.

З цього моменту припускаємо, що ринок є безарбiтражним,
тобто P 6= ∅.

Означення 3.2.60. Платiжне зобов’язання C називається досяж-
ним (таким, яке можна породити, реплiкувати, хеджувати, вiд-
творити), якщо iснує така самофiнансована стратегiя ξ, капiтал
якої в останнiй момент T збiгається з C м.н., тобто C = ξT · ST

м.н. Ця стратегiя називається такою, що породжує (вiдтворює)
зобов’язання C.
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Очевидно, платiжне зобов’язання C є досяжним одночасно з
вiдповiдним дисконтованим платiжним зобов’язанням

H = ξT · XT = V0 +

T∑

k=1

ξk · (Xk − Xk−1),

та їх породжує одна й та ж самофiнансована стратегiя. Доведе-
мо цiкавий факт: кожне дисконтоване платiжне зобов’язання є
iнтегровним вiдносно будь-якої мартингальної мiри.

Теорема 3.2.61. Нехай P∗ ∈ P , а H ≥ 0 – деяке дисконтова-
не досяжне платiжне зобов’язання на стохастичному базисi
(Ω,F , {Ft}t∈T, P), V = {Vt, t ∈ T} – капiтал деякої самофiнансо-
ваної стратегiї, що породжує H . Тодi:

1) EP∗(H) < ∞;

2) Vt = EP∗(H | Ft) P-м.н., t ∈ T, тобто, зокрема, капiтал V
є невiд’ємним P∗-мартингалом вiдносно фiльтрацiї Ft.

Доведення. Спочатку покажемо, що дисконтований капiтал Vt

самофiнансованої породжувальної стратегiї невiд’ємний: Vt ≥ 0
P-м.н. Застосуємо “зворотну” iндукцiю. У момент T VT = H ≥ 0
P-м.н. Припустимо, що Vt ≥ 0 P-м.н. для деякого t ∈ {1, . . . ,T}.
Розглянемо рiзницю

Vt −Vt−1 = ξt · (Xt − Xt−1),

i виразимо Vt−1:

Vt−1 = Vt − ξt · (Xt − Xt−1) ≥ −ξt · (Xt − Xt−1) P-м.н.

Нехай c > 0; покладемо

ξc
k := ξk1{‖ξ1‖1 ≤ c, . . . , ‖ξk‖1 ≤ c} =: ξk1k

c , 1 ≤ k ≤ t,

i вiзьмемо будь-яку мiру P∗ ∈ P . Тодi Vt−11t
c є Ft−1-вимiрною ви-

падковою величиною, iнтегровною, оскiльки вона є сумою скiн-
ченного числа добуткiв обмежених (ξc

t,i) та iнтегровних (Xt,i) ви-
падкових величин; тому

Vt−11t
c = EP∗(Vt−1I

t
c | Ft−1) ≥ −E(ξc

t · (Xt − Xt−1) | Ft−1) =

= −ξc
t · (E(Xt − Xt−1) | Ft−1) = 0.
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Спрямовуючи c ↑ ∞, одержимо Vt ≥ 0 P-м.н. Тепер, принайм-
нi, можемо, хоча б формально, записати умовне математичне
сподiвання EP∗(Vt | Ft−1); воно гiпотетично може дорiвнювати
+∞, але не є невизначеним. Тепер

(EP∗(Vt | Ft−1) −Vt−1)1t
c = (EP∗(Vt −Vt−1) | Ft−1)1t

c =

EP∗(ξt · (Xt − Xt−1)1t
c | Ft−1) = EP∗(ξc

t · (Xt − Xt−1) | Ft−1)1t
c =

ξc
t · EP∗(Xt − Xt−1) | Ft−1)1t

c = 0.

Знову спрямовуючи c ↑ ∞, одержимо рiвнiсть

EP∗(Vt | Ft−1) = Vt−1 P − м.н.

Тепер застосуємо “пряму” iндукцiю: при t = 1

EP∗(V1 | F0) = EP∗V1 = V0,

а це деяке невiд’ємне число, отже, V1 ∈ L1(P
∗) (iнтегровний вiд-

носно мiри P∗). Якщо вже знаємо, що EP∗Vt−1 < ∞, то з рiвностi
EP∗(Vt | Ft−1) = Vt−1 одержимо EP∗Vt = EP∗Vt−1 < ∞. Остаточно,
при t = T

EP∗Vt = EP∗H < ∞.

Теорему доведено.

Зауваження 3.2.62. Рiвнiсть

Vt = EP∗(Vt | Ft) = EP∗(H | Ft) (3.2.11)

є цiкавою з тої точки зору, що Vt не залежить вiд мiри P∗, а
умовне математичне сподiвання EP∗(H | Ft) не залежить вiд
породжувальної стратегiї H . Отже, капiтал Vt породжувальної
стратегiї не залежить вiд цiєї стратегiї, тобто є однаковим для
всiх таких стратегiй, а EP∗(H | Ft) не залежить вiд P∗.

Зауваження 3.2.63. Якщо H – досяжне дисконтоване платiжне
зобов’язання, P∗ ∈ P , то значення EP∗H , згiдно з теоремою 3.2.61,
не залежить вiд P∗. Це значення природно вважати єдиною
справедливою цiною зобов’язання H . Дiйсно, iнша цiна для H
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веде до арбiтражу. Наприклад, нехай в момент t = 0 зобов’язан-
ня H можна продати за цiною π1 > EP∗H = V0 = ξ1 ·X0; тодi треба
продати H i купити породжувальний портфель ξ1; у результа-
тi одержимо прибуток π1 − ξ1 · X0 > 0 в момент 0, який можна
покласти на депозит, а в останнiй момент грошей ξT · XT виста-
чить на придбання H . Навпаки, якщо в момент t = 0 H можна
придбати за цiною π2 < EP∗H , то треба продати породжувальний
портфель (“продати” або “купити” портфель – це вiдносне поня-
ття; можливо, якiсь активи при цьому справдi купуються, iншi
пiдлягають короткому продажу) i за одержанi грошi купити H ;
у нас буде сума ξ1 · X0 − π2; в останнiй момент ми маємо купле-
не зобов’язання H i можемо його реалiзувати тому, хто купив
породжувальний портфель. В обох ситуацiях маємо арбiтраж.

Тепер уведемо загальне поняття справедливої цiни дисконто-
ваного платiжного зобов’язання в багатоперiоднiй моделi ринку.

Справедливi цiни Європейських платiжних зобов’язань

Означення 3.2.64. Число π ≥ 0 називається справедливою цi-
ною платiжного зобов’язання H , якщо iснує такий невiд’ємний
випадковий процес {Xd+1,t,Ft, t ∈ T}, що Xd+1,0 = π, Xd+1,T = H , i
розширений ринок з цiновими процесами

X = {X1,t, . . . ,Xd+1,t,Ft, t ∈ T}

є безарбiтражним.

Множину справедливих цiн дисконтованого платiжного зо-
бов’язання H позначимо Π(H). Нижню i верхню межi множини
Π(H) позначимо π↓(H) = inf Π(H) та π↑(H) = supΠ(H).

Теорема 3.2.65. 1. Множина справедливих цiн платiжного зо-
бов’язання непорожня i має вигляд

Π(H) = {EP∗(H) : P∗ ∈ P i EP∗(H) < ∞}. (3.2.12)

2. Нижня i верхня межi цiєї множини задаються як

π↓(H) = inf
P∗∈P

EP∗(H) i π↑(H) = sup
P∗∈P

EP∗(H).
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Доведення. 1. Нехай число π ∈ Π(H), тобто є справедливою цi-
ною. Тодi, за означенням, розширений ринок з цiновим проце-
сом Xt = (X1,t, . . . ,Xd+1,t) є безарбiтражним. За теоремою 3.2.50
iснує мiра P̂ ∼ P така, що цiновий процес Xt є P̂-мартингалом.
Зокрема, вона буде з класу P , оскiльки для неї цiновий процес
Xt = (X1,t, . . . ,Xd,t) є мартингалом. Окрема компонента Xd+1 теж
є мартингалом вiдносно P̂, тобто

X0 = E
P̂
(H | F0) = E

P̂
H = π.

Отже, π належить до множини у правiй частинi (3.2.12), тобто

Π(H) ⊂ {EP∗(H) : P∗ ∈ P i EP∗(H) < ∞}.

Тепер розглянемо будь-яке число EP∗(H). Утворимо невiд’ємний
мартингал Xd+1,t: EP∗(H | Ft). Для нього Xd+1,0 = EP∗(H), а Xd+1,T =
= H . Оскiльки мiра P∗ ∈ P , то розширений цiновий процес
Xt = (X1,t, . . . ,Xd+1,t) буде мартингалом, а це означає, що роз-
ширений ринок безарбiтражний, а тодi за означенням, EP∗(H) –
справедлива цiна. Отже,

{EP∗(H) : P∗ ∈ P i EP∗(H) < ∞} ⊂ Π(H),

i ми довели рiвнiсть (3.2.12).
2. Щоб довести непорожнiсть множини Π(H), мiркуємо так

само, як i при доведеннi леми 3.2.22, а саме, зафiксуємо де-
яку мiру P̃ ∼ P, для якої E

P̃
(H) < ∞. Наприклад, можна взяти

dP̃ := c(1+H)−1dP, де c –нормуючий множник. Вiдносно цiєї мiри
ринок є безарбiтражним. Тодi з теореми 3.2.50 випливає iснува-
ння мiри P∗ ∈ P такої, що похiдна Радона-Никодима dP∗/dP
обмежена. При цьому EP∗(H) < ∞, i число π(H) := EP∗(H) буде
справедливою цiною H , що випливає з доведення, наведеного
вище. Рiвнiсть

π↓(H) = inf
P∗∈P

EP∗(H)

очевидна, бо ясно, що iнфiмум досягається на тих P∗ ∈ P , для
яких EP∗(H) < ∞. Доведемо рiвнiсть

π↑(H) = sup
P∗∈P

EP∗(H).
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Вона очевидна у тому випадку, коли для всiх P∗ ∈ P EP∗(H) <
< ∞. Нехай тепер iснує мiра P∞ ∈ P , для якої EP∞(H) = ∞. Треба
довести, що

sup
P∗∈P : EP∗ (H)<∞

EP∗(H) = ∞,

тобто що для будь-якого числа C > 0 iснує мiра PC ∈ P , для якої
EPC (H) > C. Розглянемо платiжнi зобов’язання H ∧ n, n ≥ 1. Всi
вони обмеженi, тому EP∞(H ∧ n) < ∞, але

EP∞(H ∧ n) ↑ EP∞(H) = ∞,

тому знайдеться таке n, що ∞ > EP∞(H ∧ n) > C. Визначимо
невiд’ємний мартингал

Xd+1,t := EP∞(H ∧ n | Ft), t ∈ T.

Тодi P∞ – еквiвалентна мартингальна мiра для розширеного
ринку Xt = (X1,t, . . . ,Xd+1,t), який є, таким чином, безарбiтра-
жним. Тепер вiзьмемо деяку мiру P̃ ∈ P , для якої E

P̃
(H) < ∞ (во-

на iснує, оскiльки Π(H) 6= ∅). Приймемо P̃ замiсть P за об’єктивну
мiру. Очевидно, P∞ ∼ P̃. Фундаментальна теорема оцiнювання
активiв (теорема 3.2.50) забезпечує iснування мiри P∗ ∼ P̃, вiдно-
сно якої розширений ринок Xt = (X1,t, . . . ,Xd+1,t) є мартингалом.
Бiльше того, мiру P∗ можна вибрати так, щоб похiдна Радона-
Никодима була обмеженою, а тодi

EP∗(H) = E
P̃

(
H

dP∗

dP

)
< ∞.

Оскiльки P∗ є мартингальною мiрою для початкового ринку, то
за доведенням пункту 1, EP∗(H) є справедливою цiною H . Але

EP∗(H) ≥ EP∗(H ∧ n) = EP∗(Xd+1,T ) = Xd+1,0 = EP∞(H ∧ n) > C.

Отже, ми довели рiвнiсть

π↑(H) = sup
P∗∈P

EP∗(H).
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Приклад 3.2.66. 1. Розглянемо Європейський опцiон купiвлi

Ccall = (ST − K)+.

Нехай безризиковий актив S0,t = (1 + r)t, r > 0, t ∈ T. Припусти-
мо, що ринок безарбiтражний. Тодi за теоремою 3.2.65, будь-яка
справедлива цiна дисконтованого опцiону купiвлi

H call :=
Ccall

S0,T
=

(
XT − K

(1 + r)T

)+

має вигляд

π(H call) = EP∗

(
XT − K

(1 + r)T

)+

.

Зауважимо, що функцiї f (x) := x+ та f1(x) = (x − K1)
+, K1 > 0 є

x
K

Рис. 3.1: Цiна (суцiльна лiнiя) та функцiя виплат (пунктирна
лiнiя) Європейського опцiону купiвлi.

опуклими вниз. Тому за нерiвнiстю Йєнсена

π(H call) ≥
(

EP∗XT − K

(1 + r)T

)+

≥ (x − K)+,
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де S0/S0,0 = S0, бо S0,0 = 1. Значення (x−K)+ називається “внутрi-
шньою вартiстю” опцiону купiвлi; це те значення, яке ми отри-
маємо, якщо виконаємо опцiон миттєво, тобто в момент t = 0.
Рiзницю мiж π(H call) i (x − K)+ називають “значенням у часi”
Європейського опцiону купiвлi. Вiдповiдний графiк подано на
рис. 3.1.

Приклад 3.2.67. Для Європейського опцiону продажу ситуацiя
складнiша; тут

Hput =

(
K

(1 + r)T
− XT

)+

,

i ми можемо за нерiвнiстю Iєнсена оцiнити

π(Hput) ≥
(

K

(1 + r)T
− x

)+

,

але оцiнити знизу “внутрiшньою вартiстю” (K−x)+ можна лише

x
K

Рис. 3.2: Цiна (суцiльна лiнiя) та функцiя виплат (пунктирна
лiнiя) Європейського опцiону продажу.
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при r ≤ 0. Внаслiдок пут-колл паритету, “значення у часi” Євро-
пейського опцiону продажу з великим “внутрiшнiм значенням”
стає вiд’ємним; див. рис. 3.2.

Наступний результат щодо виду множини Π(H) наведемо без
доведення; аналогiчний результат для одноперiодної моделi до-
ведено в теоремi 3.3.3.

Теорема 3.2.68. Нехай H є дисконтованим платiжним зобов’я-
занням.

1. Якщо зобов’язання H є досяжним, то множина справе-
дливих цiн Π(H) складається з одного елемента EP∗(H) = V0, де
V0 – початковий капiтал будь-якої стратегiї, що реплiкує H .

2. Якщо зобов’язання H не є досяжним, то множина

Π(H) = (π↓(H),π↑(H)).

Багатоперiоднi моделi повних ринкiв

Означення повноти ринку в багатоперiоднiй моделi в прин-
ципi таке ж, як i в одноперiоднiй моделi.

Означення 3.2.69. Модель безарбiтражного багатоперiодного
ринку називається повною, якщо кожне Європейське платiжне
зобов’язання є досяжним.

Наступний результат, доводиться, в принципi, аналогiчно до
леми 3.2.30 та теореми 3.2.32.

Теорема 3.2.70. 1. Безарбiтражний ринок є повним тодi i тiль-
ки тодi, коли iснує лише одна еквiвалентна мартингальна мi-
ра.

2. Якщо ринок повний, то число атомiв простору (Ω,F , P)
не перевищує (d + 1)T .

Умови безарбiтражностi i повноти багатоперiодної
бiномiальної моделi

Повернемося до бiномiальної моделi з п. 3.2.1. Визначимо,
при яких значеннях параметрiв a, b i r ця модель буде безар-
бiтражною i повною.

225



Теорема 3.2.71. Багатоперiодна бiномiальна модель є безарбi-
тражною тодi i тiльки тодi, коли a < r < b. У цьому випад-
ку модель є повною, i єдина еквiвалентна мартингальна мiра
P∗ характеризується тим, що вiдносно неї випадковi величини
R1, . . . ,RT незалежнi, однаково розподiленi, i

P∗(R1 = a) = p∗ :=
b − r

b − a
.

Доведення. Як завжди, ринок є безарбiтражним тодi i тiльки
тодi, коли iснує мiра P∗, вiдносно якої дисконтований цiновий
процес Xt є мартингалом. Зараз

Xt = S0

t∏

k=1

Sk

1 + r
= S0

t∏

k=1

1 + Rk

1 + r
,

отже, для будь-якої ймовiрнiсної мiри Q

EQ(Xt+1 | Ft) = S0

t∏

k=1

1 + Rk

1 + r
EQ

(
1 + Rt+1

1 + r
| Ft

)
=

= Xt
1 + EQ(Rt+1 | Ft)

1 + r
.

(3.2.13)

Права частина (3.2.13) дорiвнює Xt тодi i тiльки тодi, коли

EQ(Rt+1 | Ft) = r.

Але Rt+1 приймає лише два значення a i b, отже,

EQ(Rt+1 | Ft) = aQ(Rt+1 = a | Ft) + b(1 −Q(Rt+1 = a | Ft)) = r,

звiдки

Q(Rt+1 = a | Ft) = p∗ =
b − r

b − a

для майже всiх ω ∈ Ω. Але це може бути тодi i тiльки тодi,
коли Rt+1 не залежить вiд σ-алгебри Ft, породженої випадкови-
ми величинами R1, . . . ,Rt, тобто випадковi величини R1, . . . ,RT

незалежнi в сукупностi, однаково розподiленi, i

Q(R1 = a) =
b − r

b − a
.
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Отже, мартингальна мiра єдина, якщо вона iснує. Якщо ринок
безарбiтражний, еквiвалентна мартингальна мiра P∗ iснує, збi-
гається з Q, i з еквiвалентностi P∗ ∼ P випливає, що 0 < b − r <
b − a, тобто a < r < b. Навпаки, нехай a < r < b. Визначимо
ймовiрнiсну мiру на ймовiрнiсному просторi (Ω,F) з пiдроздiлу
3.1.1 наступним чином:

P∗({ω}) = (p∗)k(1 − p∗)T−k > 0,

де k – це число мiнус одиниць в елементi ω. Вiдносно такої
мiри P∗ випадковi величини Y1, . . . ,YT , де Yt(ω) = ωt для ω =
(ω1, . . . ,ωt, . . . ,ωT ), будуть незалежними в сукупностi, а, оскiль-
ки

Rt = a
1 −Yt(ω)

2
+ b

1 +Yt(ω)

2
,

то i Rt будуть незалежними в сукупностi. Крiм того, розподiленi
вони будуть так:

P∗(Rt = a) = P∗(Yt(ω) = −1) = P∗(ω : ωt = −1) =

T−1∑

k=0

Ck
T−1(p

∗)k(1 − p∗)T−1−k · p∗ = p∗,

а це означає, що P∗ – еквiвалентна мартингальна мiра.

Обчислення хеджуючих стратегiй та справедливих цiн
платiжних зобов’язань в бiномiальнiй моделi

Розглянемо Європейськi вториннi папери в бiномiальнiй мо-
делi, тобто платiжнi зобов’язання вигляду H = f (X0, . . . ,XT ), де
f : RT+1 → R+ – вимiрна функцiя.

Теорема 3.2.72. Капiтал Vt стратегiї, що породжує зобов’яза-
ння H , має вигляд

Vt(ω) = EP∗(H | Ft) = vt(X0,X1(ω), . . . ,Xt(ω)),

де функцiя vt(x0, . . . , xt) задається формулою

vt(x0, . . . , xt) = EP∗f

(
x0, . . . , xt, xt

X1

X0

, . . . , xt
XT − t

X0

)
. (3.2.14)
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Доведення. Той факт, що Vt(ω) = EP∗(H | Ft), доведено в теоре-
мi 3.2.61. Тепер, обчислимо EP∗(H | Ft) в бiномiальнiй моделi,
враховуючи, що X0,X1, . . . ,Xt є Ft-вимiрними, а для t < k ≤ T

Xk(ω) = Xt(ω)

k∏

i=t+1

1 + Ri

1 + r
,

i добуток
∏k

i=t+1
1+Ri

1+r
не залежить вiд Ft i розподiлений так само,

як
∏k−t

i=1
1+Ri

1+r
. З теорiї ймовiрностей вiдома наступна формула:

якщо G – деяка σ-алгебра, ξ – F -вимiрна випадкова величина,
η – випадкова величина, що не залежить вiд G, h(x, y) : R → R

– вимiрна функцiя, i h(ξ,η), h(x,η) – iнтегровнi випадковi вели-
чини, x ∈ R, то

E(h(ξ,η) | F) = Eh(x,η)|x=ξ,

тобто ми обчислюємо математичне сподiвання вiдносно η, як
функцiю x, а потiм замiсть x пiдставляємо ξ. Ця формула за-
лишається вiрною i у багатовимiрному випадку. Тому

EP∗(f (X0,X1, . . . ,XT ) | Ft) =

= EP∗f

(
x0, x1, . . . , xt, xt

Xt + 1

Xt

, . . . , xt

XT

Xt

) ∣∣∣∣
x0=X0,...,xt=Xt

=

= EP∗f

(
x0, x1, . . . , xt, xt

X1

X0

, . . . , xt
XT−t

X0

) ∣∣∣∣
x0=X0,...,xt=Xt

,

що рiвносильне твердженню теореми.

Зауваження 3.2.73. Позначимо

ã :=
1 + a

1 + r
, b̃ =

1 + b

1 + r
.

Оскiльки VT = H , то vT (x0, . . . , xT ) = f (x0, . . . , xT ); далi,

vt(X0, X1(ω), . . . ,Xt(ω)) = EP∗(Vt+1 | Ft) =

= EP∗(vt+1(X0, . . . ,Xt+1) | Ft) =

= vt+1(X0, . . . ,Xt,Xtb̃)(1 − p∗) + vt+1(X0, . . . ,Xt,Xtã)p∗;
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таким чином, мають мiсце рекурентнi формули

vt

(
x0, . . . , xt

)
= vt+1

(
x0, . . . , xt, xtb̃

)
(1 − p∗) + vt+1

(
x0, . . . , xt, xtã

)
p∗.

Тепер виведемо формули для хеджуючих стратегiй платi-
жних зобов’язань в бiномiальнiй моделi.

Теорема 3.2.74. Хеджуюча стратегiя для зобов’язання H =
f (X0, . . . ,XT ) має вигляд ξt(ω) = ∆t(X0,X1(ω), . . . ,Xt−1(ω)), де функ-
цiя

∆t(x0, . . . , xt−1) :=
vt

(
x0, . . . , xt−1, xt−1b̃

)
− vt

(
x0, . . . , xt−1, xt−1ã

)

xt−1

(
b̃ − ã

) ,

а функцiї vt задаються формулою (3.2.14).

Доведення. Запишемо рiзницю капiталiв мiж моментами t − 1 i
t для самофiнансованої стратегiї:

Vt −Vt−1 = ξt(Xt − Xt−1). (3.2.15)

У цьому рiвняннi Vt−1, ξt i Xt−1 залежать лише вiд перших t −
−1 компонент вектора ω = (ω1, . . . ,ωt−1,ωt, . . . ,ωT ). Зафiксуємо
t ∈ T i визначимо два елементи ймовiрнiсного простору

ω± = (ω1, . . . ,ωt−1,±1,ωt+1, . . . ,ωT ).

Пiдставимо ω± в (3.2.15) i одержимо на ω+ рiвнiсть

ξt(ω)
(
Xt−1(ω)b̃ − Xt−1(ω)

)
= Vt(ω

+) −Vt−1(ω),

а на ω−, вiдповiдно,

ξt(ω)(Xt−1(ω)ã − Xt−1(ω)) = Vt(ω
−) −Vt−1(ω).

Звiдси

ξt(ω) =
Vt(ω

+) −Vt(ω
−)

Xt−1(ω)
(
b̃ − ã

) .
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Але, згiдно з теоремою 3.2.72,

Vt

(
ω+
)

= vt

(
X0, . . . ,Xt−1,Xt−1b̃

)
,

Vt

(
ω−) = vt(X0, . . . ,Xt−1,Xt−1ã

)
,

значить, справдi

ξt(ω) = ∆t(X0,X1(ω), . . . ,Xt−1(ω)).

Приклад 3.2.75. Нехай f : R → R+, i платiжне зобов’язання H =
= f (XT ), тобто воно залежить лише вiд останнього (термiналь-
ного) значення цiнового процесу. Тодi, згiдно з теоремою 3.2.72,
капiтал Vt = vt(Xt(ω)), а

vt(xt) = EP∗f

(
xt

XT−t(ω)

X0

)
=

=

T−t∑

k=0

f
(
xtã

kb̃T−t−k
)

Ck
T−t(p

∗)k(1 − p∗)T−t−k.

Зокрема, при t = 0 одержимо єдину справедливу цiну такого
платiжного зобов’язання

V0 = π(H) =

T∑

k=0

f (x0ã
kb̃T−k)Ck

T (p∗)k(1 − p∗)T−k.

Якщо f (x) = (x − K̃)+, де K̃ = K(1 + r)−T , K – страйкова цiна, то

V0 = π(Ccall) =

T∑

k=0

(
x0ã

kb̃T−k − K̃
)+

Ck
T (p∗)k(1 − p∗)T−k.

Насправдi сума береться лише по тих k, для яких x0ã
kb̃T−k ≥ K̃,

тобто

k ≤ x0b̃
T

K̃(ln b̃ − ln ã)
.
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3.2.9 Американськi платiжнi зобов’язання

Наведемо спочатку деякi додатковi вiдомостi з теорiї випад-
кових процесiв.

Розклад Дуба для випадкових процесiв

Нехай (Ω,F , {Ft}t∈T) – стохастичний базис, X = {Xt,Ft, t ∈ T} –
деякий випадковий процес з дискретним часом. Як i ранiше, з
метою технiчного спрощення припускаємо, що F0 = {∅, Ω}, а
FT = F .

Теорема 3.2.76. Нехай Q – деяка ймовiрнiсна мiра на (Ω,F),
а процес X є iнтегровним вiдносно мiри Q. Тодi iснує єдиний
вiдносно мiри Q розклад вигляду Xt = Mt + At, де {Mt,Ft, t ∈ T} –
мартингал вiдносно мiри Q, {At,Ft, t ∈ T} – передбачуваний
процес з нульовим початковим значенням, A0 = 0.

Доведення. Побудуємо спочатку процес At. Покладемо

A0 := 0, At − At−1 := EQ(Xt − Xt−1 | Ft−1), t = 1, . . . ,T .

Ясно, що процес A буде передбачуваним. Тепер покладемо Mt :=
Xt − At. Тодi

EQ(Mt − Mt−1 | Ft−1) = EQ(Xt − Xt−1 | Ft−1) − (At − At−1) = 0,

тобто процес M є Q-мартингалом. Тепер покажемо, що такий
розклад єдиний. Справдi, нехай ще

Xt = M′
t + A′

t, A′
0 = 0,

A′ – передбачуваний процес, M′ – Q-мартингал. Тодi

M′
t − Mt = At − A′

t,

тобто M′
t − Mt – передбачуваний Q-мартингал. Тодi

0 = EQ(M′
t − Mt − (M′

t−1 − Mt−1) | Ft−1) = M′
t − Mt − (M′

t−1 − Mt−1).

Отже, процес Mt − M′
t – сталий вiдносно мiри Q, i при цьому

M′
0 − M0 = A0 − A′

0 = 0.

Це означає, що Mt = M′
t Q-м.н., а тодi i At = A′

t Q-м.н.
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Наслiдок 3.2.77. Q-iнтегровний процес {Xt,Ft, t ∈ T} є Q-супер-
мартингалом тодi i тiльки тодi, коли в розкладi Дуба перед-
бачуваний процес A є монотонно незростаючим. Це безпосере-
дньо випливає з рiвностi

At − At−1 = EQ(Xt − Xt−1 | Ft−1).

Означення i приклади Американських платiжних
зобов’язань. Моменти зупинки i пов’язанi з ними σ-алгебри

Нехай на ринку дiють покупець i продавець платiжного зобо-
в’язання. Якщо це Американське платiжне зобов’язання, то по-
купець купує його в момент t = 0 i може подати до виконання
один раз, в будь-який момент часу τ мiж 0 i датою погашення
T . Якщо покупець не подав до моменту T Американське платi-
жне зобов’язання до виконання, воно автоматично виконується
в момент T . Якщо покупець подав зобов’язання до виконання в
момент τ, продавець мусить заплатити йому суму Cτ, що зале-
жить вiд моменту виконання τ.

Означення 3.2.78. Американським платiжним зобов’язанням
називається невiд’ємний узгоджений випадковий процес C =
{Ct, Ft, t ∈ T} на стохастичному базисi (Ω,F , {Ft}t∈T).

Насправдi покупець може подати Американське платiжне зо-
бов’язання до виконання не тiльки в детермiнований момент ча-
су t ∈ T, а i в деякий випадковий момент часу τ = τ(ω) ∈ T, i
тодi вiн одержить виплату Cτ(ω)(ω). Опишемо клас можливих
випадкових моментiв подачi зобов’язання до виконання. Справа
в тому, що рiшення про те, чи подавати зобов’язання до викона-
ння чи нi, може базуватися лише на iнформацiї, одержанiй до
моменту, в який приймається рiшення, тобто τ(ω) має в деякий
спосiб узгоджуватись з фiльтрацiєю {Ft}t∈T.

Означення 3.2.79. Випадкова величина τ = τ(ω), що приймає
значення з множини T, називається моментом зупинки, якщо
для будь-якого t ∈ T множина {ω : τ(ω) ≤ t} ∈ Ft.

Зауваження 3.2.80. Достатньо вимагати, щоб для всiх t ∈ T

множина {ω : τ(ω) = t} ∈ Ft.
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Отже, покупець може подати Американське платiжне зобо-
в’язання до виконання в будь-який момент зупинки τ.

Означення 3.2.81. Нехай τ – момент зупинки. Пов’язаною з
ним σ-алгеброю Fτ називається σ-алгебра виду Fτ := {A ∈ FT :
A∩ {τ ≤ t} ∈ Ft для всiх t ∈ T}.

Приклад 3.2.82. Американськими опцiонами купiвлi та про-
дажу на актив St називаються платiжнi зобов’язання виду

Ccall
t := (St − K)+ та C

put
t := (K − St)

+.

Ясно, що Американський опцiон купiвлi має ненульову виплату
(“виконується в грошах”) тодi i тiльки тодi, коли вiдповiдний
опцiон продажу має нульову виплату (“залишається поза грiш-
ми”). Тому власники опцiонiв купiвлi та продажу подадуть їх до
виконання в рiзнi моменти часу. Тому пут-колл паритету мiж
Американськими опцiонами не iснує.

Приклад 3.2.83. (Європейське платiжне зобов’язання як частко-
вий випадок Американського.) Нехай CE – Європейське платi-
жне зобов’язання. Покладемо

CA(t) :=

{
0, t < T ,

CE , t = T .

Це буде Американське платiжне зобов’язання, яке виконується
фактично лише в момент T . Таким чином, поняття Американсь-
кого платiжного зобов’язання узагальнює поняття Європейсько-
го платiжного зобов’язання.

Приклад 3.2.84. (Бермудський опцiон.) Нехай T1 ⊂ T – деяка
пiдмножина. Припустимо, що покупець може подати опцiон до
виконання лише в моменти часу t ∈ T1. Такий опцiон займає
промiжну позицiю мiж Європейським та Американським опцiо-
нами, так само як Бермудськi острови лежать мiж Європою i
Америкою. Бермудський опцiон можна розглядати як частковий
випадок Американського опцiону Ct, причому Ct = 0, t ∈ T r T1.
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Приклад 3.2.85. (Росiйський опцiон.) Це платiжне зобов’язання
вигляду

Ct(ω) = e−λt max

(
max
u≤t

Su,S0ψ0

)
,

де {St, t ≥ 0} – цiна акцiї, на яку укладено опцiон, λ > 0, ψ0 ≥ 1 –
деякi сталi. Розрахунок справедливої цiни Росiйського опцiону
зроблено в статтi [26].

Хеджування продавцем Американських платiжних
зобов’язань

Означення 3.2.86. Дисконтованим Американським платiж-
ним зобов’язанням називається випадковий процес

Ht =
Ct

St,0
, t ∈ T.

У цьому роздiлi ми розглядаємо повну модель фiнансового
ринку, тобто множина еквiвалентних мартингальних мiр скла-
дається з одної мiри, яку позначимо P∗. Нагадаємо також, що
FT = F . Нашою метою є побудова такої стратегiї продавця дис-
контованого Американського платiжного зобов’язання Hτ, яка
дозволить йому прийняти до виконання це платiжне зобов’я-
зання, якщо покупець з’явиться з ним у момент τ. Позначимо
Ut, t ∈ T найменше можливе значення капiталу такої стратегiї.
Очевидно, Ut ≥ Ht. Крiм того, величина Ut повинна бути доста-
тньою для того, щоб можна було здiйснити купiвлю портфеля,
який хеджуватиме можливi виплати Hu для u > t. Оскiльки в
момент T майбутнiх виплат вже нема, то найменше можливе
значення UT дорiвнює HT , UT = HT . У момент T − 1 по-перше,
повинна виконуватись нерiвнiсть

UT−1 ≥ HT−1.

По-друге, продавець повинен бути здатним хеджувати кiлькi-
стю капiталу UT−1 майбутню виплату HT . В силу теореми 3.2.61
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i припущення про повноту ринку, потрiбний для цього капiтал
дорiвнює

EP∗(HT | FT−1) = EP∗(UT | FT−1).

Таким чином,
UT−1 = HT−1 ∨ EP∗(UT | FT−1).

Застосовуючи аналогiчнi мiркування до попереднiх моментiв ча-
су, одержимо таку рекурентну формулу: UT = HT ,

Ut = Ht ∨ EP∗(Ut+1 | Ft) для t = 0, 1, . . . ,T − 1. (3.2.16)

Означення 3.2.87. Процес Ut = UP∗

t , що визначається рiвностя-
ми (3.2.16), називають огинаючою Снелла процесу H вiдносно
мiри P∗.

Очевидно, огинаючу Снелла можна побудувати для будь-
якого адаптованого iнтегровного процесу H та будь-якої ймовiр-
нiсної мiри Q на (Ω,FT ). Тому наступний результат сформулює-
мо для довiльної мiри Q.

Теорема 3.2.88. Нехай {Ht,Ft, t ∈ T} – iнтегровний процес. Тодi
огинаюча Снелла UQ

t процесу H вiдносно мiри Q є найменшим
Q-супермартингалом, який мажорує H . Точнiше, якщо Zt –
супермартингал, i Zt ≥ Ht Q-м.н. для всiх t, то Zt ≥ UQ

t Q-м.н.
для всiх t.

Доведення. Спочатку доведемо, що UQ
t – супермартингал. Справ-

дi,
UQ

t−1 = Ht ∨ EQ(UQ
t | Ft−1) ≥ EQ(UQ

t | Ft−1),

це i є супермартингальна властивiсть UQ. Далi, нехай Zt – су-
пермартингал, Zt ≥ Ht Q-м.н. для всiх t ∈ T. Тодi в момент T

ZT ≥ HT = UQ
T Q-м.н.

Якщо вже доведено, що Zt ≥ UQ
t , то

Zt−1 ≥ EQ(Zt | Ft−1) ≥ EQ(UQ
t | Ft−1)i Zt−1 ≥ Ht−1,

отже,
Zt−1 ≥ Ht−1 ∨ EQ(UQ

t | Ft−1) = UQ
t−1 Q − м.н.

Теорему доведено.
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Позначимо для повного ринку P∗ єдину мартингальну мiру.

Теорема 3.2.89. Модель фiнансового ринку є повною тодi i тiль-
ки тодi, коли кожний P∗-мартингал M можна подати у ви-
глядi дискретного “стохастичного iнтегралу” з обмеженим d-
вимiрним передбачуваним процесом ξ:

Mt = M0 +

t∑

k=1

ξk · (Xk − Xk−1), t ∈ T. (3.2.17)

Доведення. Необхiднiсть. Нехай ринок є повним (тобто його змо-
дельовано як повний). Розкладемо випадкову величину MT на
рiзницю додатної та вiд’ємної частин: MT = M+

T − M−
T , де M+

T i
−M−

T можна розглядати як два дисконтованi платiжнi зобов’я-
зання, якi, за припущенням про повноту ринку, є досяжними.
Значить, для них обох можна побудувати портфелi (позначимо
їх ξ+ i ξ−), такi, що

M±
T = V±

0 +

T∑

k=1

ξ±k · (Xk − Xk−1) P∗-м.н.

Зазначимо, що в силу повноти ринку i теореми 3.2.70 всi випад-
ковi величини є обмеженими. Тому процеси

M±
t = V±

0 +

t∑

k=1

ξ±k · (Xk − Xk−1)

є P∗-мартингалами, значить,

Mt = EP∗(M+
T − M−

T | Ft) = V+
t −V−

t = V0 +

T∑

k=1

ξk · (Xk − Xk−1),

де V0 = V+
0 −V−

0 , ξk = ξ+
k − ξ−k .

Достатнiсть. Нехай H є обмеженим дисконтованим платi-
жним зобов’язанням. Застосуємо розклад виду (3.2.17) до мар-
тингалу Mt := EP∗(H | Ft), i одержимо стратегiю, яка реплiкує
H . Тодi за теоремою 3.2.70 ринок є повним.
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Тепер побудуємо стратегiю продавця, яка буде (супер-)хеджу-
вати Американське платiжне зобов’язання H (термiн “суперхе-
дж” означає, що капiтал такої стратегiї перевищує або дорiвнює
Ht для всiх t ∈ T P∗-м.н.).

1. Побудуємо огинаючу Снелла UP∗

процесу {Ht, t ∈ T}. За
теоремою 3.2.88 це супермартингал.

2. Розкладемо UP∗

за Дубом (теорема 3.2.76): UP∗

t = Mt + At.
Згiдно з наслiдком до цiєї теореми, A – незростаючий процес,
причому A0 = 0, тобто At ≤ 0 P∗-м.н. для всiх t ∈ T, тобто Mt ≥ UP∗

t

P∗-м.н. для всiх t ∈ T.
3. Побудуємо зображення мартингалу M у виглядi дискретно-

го “стохастичного iнтегралу”

Mt = UP∗

0 +

t∑

k=1

ξk · (Xk − Xk−1), t ∈ T,

згiдно з теоремою 3.2.90. При цьому вже побудовано стратегiю
{ξt, t ∈ T} i залишається знайти ξ0

t , згiдно з лемою 3.2.42.
Таким чином, ми отримали самофiнансовану стратегiю ξt =

= (ξ0
t ,ξt), капiтал Vt якої задовольняє нерiвнiсть

Vt = Mt ≥ UP∗

t ≥ Ht, t ∈ T. (3.2.18)

Покажемо, що UP∗

t є найменшим стартовим капiталом в момент
t, який дозволяє, починаючи з цього моменту, (супер-)хеджувати
Hu, u ≥ t, тобто щоб виконувалось (3.2.18).

Теорема 3.2.90. Нехай P∗ – єдина еквiвалентна мартингальна
мiра на повному фiнансовому ринку, i нехай {Ht, t ∈ T} – дис-
контоване Американське платiжне зобов’язання з огинаючою
Снелла {UP∗

t , t ∈ T}.
1. Iснує передбачуваний процес {ξt, t = 1, . . . ,T} такий, що

UP∗

t +

u∑

k=t+1

ξk · (Xk − Xk−1) ≥ Hu для всiх u ≥ t, (3.2.19)

(∑t
k=t+1 = 0

)
.
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2. Якщо для деякої Ft-вимiрної випадкової величини Ût iснує
передбачуваний процес {ξ̂u, u ≥ t}, для якого виконується умова
(3.2.19), у яку замiсть UP∗

t пiдставлено Ût, то Ût ≥ UP∗

t м.н.
Таким чином, UP∗

t є найменшим розмiром капiталу, яко-
го достатньо для хеджування H вiд моменту t до моменту
погашення T .

Доведення. 1. Очевидно, що

UP∗

t +

u∑

k=t+1

ξk · (Xk − Xk−1) = Mt + At + (Mu − Mt) =

= At + Mu = UP∗

u + At − Au ≥ UP∗

u ≥ Mu

для всiх u ≥ t.

2. Нехай тепер

Vu := Ût +

u∑

k=t+1

ξ̂k · (Xk − Xk−1) ≥ Hu

для всiх u ≥ t. Покажемо iз застосуванням зворотної iндукцiї, що
Vu ≥ UP∗

u для всiх u ≥ t (з цього, зокрема, буде випливати, щоVt =

Ût ≥ UP∗

t ). Справдi, VT = ÛT ≥ HT , а UP∗

T = HT , звiдки ÛT ≥ UP∗

T .
Припустимо, що Vu+1 ≥ UP∗

u+1. Оскiльки ринок повний, то простiр
(Ω,F), згiдно з теоремою 3.2.70, мiстить скiнченне число атомiв,
отже, кожна випадкова величина є обмеженою, зокрема, всi ξ̂t

є обмеженими, а тодi

Vu = EP∗(Vu+1 | Fu) ≥ EP∗(UP∗

u+1 | Fu).

Крiм того, Vu ≥ Hu за припущенням теореми. Значить,

Vu ≥ Hu ∨ EP∗(UP∗

u+1 | Fu) = UP∗

u .

Теорему доведено.
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Оптимальнi стратегiї покупця Американського опцiону

Розглянемо можливостi покупця оптимiзувати момент подачi
до виплати Американського платiжного зобов’язання.

Означення 3.2.91. Момент зупинки τ0 називається оптималь-
ним, якщо EHτ0

= max
м.з. τ∈T

EHτ.

Перед тим, як шукати оптимальний момент зупинки, розгля-
немо деякi властивостi мартингалiв, зупинених у випадковий
час. Нехай τ ∈ T – момент зупинки, {Yt,Ft, t ∈ T} – випадковий
процес.

Означення 3.2.92. Зупиненим випадковим процесом називає-
ться процес виду Y τ

t := Yt∧τ, t ∈ T.
Траєкторiю зупиненого процесу при фiксованому ω ∈ Ω мож-

на зобразити наступним чином:

Наступний результат є частковим випадком теореми Дуба
про вiльний вибiр (про випадкову зупинку).

Теорема 3.2.93. Нехай {Mt,Ft, t ∈ T} – адаптований процес, iн-
тегровний вiдносно мiри Q. Наступнi умови є еквiвалентними:

1) процес M є Q-мартингалом;
2) для будь-якого моменту зупинки τ зупинений процес Mτ

є Q-мартингалом;
3) для будь-якого моменту зупинки τ EQMτ∧T = EQM0.

Доведення. Доведемо, що з 1) випливає 2). Для цього запишемо
прирiст

Mτ
t+1 − Mτ

t = (Mt+1 − Mt)I{τ > t}.
Оскiльки подiя {τ > t} = Ω \ {τ ≤ t} ∈ Ft, то

EQ(Mτ
t+1 − Mτ

t | Ft) = EQ(Mt+1 − Mt | Ft)1{τ > t} = 0.

Те, що з 2) випливає 3) є наслiдком незмiнностi математично-
го сподiвання будь-якого мартингала:

EQMτ∧t = EQMτ
T = EQMτ

0 = M0.
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Доведемо, що з 3) випливає 1). Справдi, нехай подiя A ∈ Ft, i
покладемо

τA(ω) =

{
t, ω ∈ A,

T , ω /∈ A.

Тодi подiя

{τA(ω) ≤ s} =





∅, s < t,

A, t ≤ s < T ,

Ω, t = T ,

тому ця подiя належить до Fs, s ∈ T. Отже, τA – момент зупинки.
Тодi EQMτA∧T = EQMT , а цю рiвнiсть можна переписати наступ-
ним чином

EQMt1A + EQMT1Ω\A = EQMT1A + EQMT1Ω\A,

звiдки
EQMt1A = EQMT1A, A ∈ Ft.

Остання рiвнiсть еквiвалентна тому, що EQ(MT | Ft) = Mt. Тео-
рему доведено.

Наслiдок 3.2.94. Нехай {Yt,Ft, t ∈ T} – узгоджений Q-iнтегров-
ний процес. Тодi наступнi умови еквiвалентнi:

1) Y є Q-супермартингалом;

2) для будь-якого моменту зупинки τ зупинений процес Y τ є
супермартингалом.

Доведення. З 1) випливає 2): справдi, якщо Y – супермартингал,
то вiн допускає розклад Дуба Yt = Mt+At, де A – передбачуваний
процес, A0 = 0 i A монотонно не зростає. Тодi

Y τ
t = Mτ

t + Aτ
t ,

причому за теоремою 3.2.93 Mτ – мартингал, Aτ
0 = 0 i Aτ моно-

тонно не зростає. Перевiримо лише, що процес Aτ – передбачу-
ваний. Справдi,

At∧τ = At1{t ≤ τ} + Aτ1{τ < t}.
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Подiї {t ≤ τ} i {τ < t} належать до σ-алгебри Ft−1, At є Ft−1-
вимiрною випадковою величиною. Отже, ми одержали розклад
Дуба для Y τ з незростаючим процесом Aτ, тобто Y τ – супер-
мартингал. Обернене твердження очевидне; достатньо покла-
сти σ ≡ T .

Припустимо тепер, що дисконтоване Американське платiжне
зобов’язання {Ht,Ft, t ∈ T} є iнтегровним вiдносно об’єктивної
мiри P. Побудуємо огинаючу Снелла

Ut := UP
t := Ht ∨ E(Ut+1 | Ft), t = 0, 1, . . . ,T − 1, UT := HT ,

i за її допомогою знайдемо такий момент зупинки τ0, що

EHτ0
= max

м.з. τ∈T

EHτ

(нагадаємо, що це оптимальний момент зупинки з точки зору
покупця). Зараз, як i ранiше, F0 = {∅, Ω}, FT = F . Покладемо

τmin := min{t ≥ 0 : Ut = Ht}.

Очевидно, τmin – момент зупинки, причому τmin ≤ T , оскiльки
HT = UT . Крiм того, розглянемо ще момент зупинки

τ(t) := min{s ≥ t : Us = Hs}.

(Очевидно, τ(0) = τmin). Позначимо Tt множину всiх моментiв зу-
пинки τ ∈ T, таких, що τ ≥ t, i нехай T = T0. Нагадаємо ще
означення iстотного супремуму сiм’ї випадкових величин.

Означення 3.2.95. Нехай A – сiм’я випадкових величин на ймо-
вiрнiсному просторi (Ω,F , P). Випадкову величину ξ0 називають
iстотним супремумом сiм’ї A i позначається ξ0 = ess supA =
= ess supξ∈A ξ, якщо виконано двi умови:

1) ξ0 ≥ ξ P-м.н. для всiх ξ ∈ A;

2) якщо для деякої iншої випадкової величини ζ теж вико-
нується нерiвнiсть ζ ≥ ξ P-м.н. для всiх ξ ∈ A, то ζ ≥ ξ0

P-м.н.
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Вiдомо (див., наприклад, [21], теорема А.32), що iстотний су-
премум iснує для будь-якої сiм’ї випадкових величин.

Теорема 3.2.96. Огинаюча Снелла U зобов’язання H задоволь-
няє наступнi рiвностi

Ut = E(Hτ(t)
| Ft) = ess sup

τ∈Tt

E(Hτ | Ft).

Зокрема, U0 = EHτmin
= EHτ(0)

= supτ∈T EHτ.
(Останнє твердження означає, що один з оптимальних мо-

ментiв зупинки – це τmin = τ(0).)

Доведення. Згiдно з теоремою 3.2.88, огинаюча Снелла U є cу-
пермартингалом вiдносно мiри P. Тодi в силу наслiдку 3.2.94,
зупинений процес {Uτ

s , s ≥ t} теж є супермартингалом для всiх
моментiв зупинки τ ∈ Tt, звiдки

Ut ≥ E(Uτ
T | Ft) = E(Uτ | Ft) ≥ E(Hτ | Ft),

звiдки
Ut ≥ ess sup

τ∈Tt

E(Hτ | Ft).

Щоб довести обернену нерiвнiсть, достатньо показати, що Ut =
E(Hτ(t)

| Ft), а ця рiвнiсть, в свою чергу, еквiвалентна такiй:
Ut = E(Uτ(t)

| Ft). Ця остання рiвнiсть випливатиме з теореми Ду-
ба, якщо ми доведемо, що зупинений процес Uτ(t) є мартингалом
(справдi, тодi E(U

τ(t)

T | Ft) = U
τ(t)

t , або, що те саме, E(Uτ(t)
| Ft) = Ut).

Зафiксуємо довiльне s мiж t i T . Тодi

Us1{τ(t) > s} > Hs1{τ(t) > s}.
Значить,

Us1{τ(t) > s} = U
τ(t)
s 1{τ(t) > s} = Hs ∨ E(Us+1 | Fs)1{τ(t) > s} =

= E(Us+1 | Fs)1{τ(t) > s} = E(Us+11{τ(t) > s} | Fs) =

= E(U
τ(t)

s+1 | Fs)1{τ(t) > s}. (3.2.20)

Тепер розглянемо

U
τ(t)
s 1{τ(t) ≤ s} = Uτ(t)

1{τ(t) ≤ s} = Uτ(t)∧s+11{τ(t) ≤ s} =

= U
τ(t)

s+11{τ(t) ≤ s} = E(U
τ(t)

s+1 | Fs)1{τ(t) ≤ s}. (3.2.21)
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Сукупнiсть рiвностей (3.2.20) i (3.2.21) означає, що

U
τ(t)
s = E

(
U

τ(t)

s+1 | Fs

)
,

а це i означає, в свою чергу, що зупинений процес {Uτ(t)
s , s ≥ t} є

мартингалом. Покладемо s = t: U
τ(t)

t = E
(
U

τ(t)

T | Ft

)
, або

Ut = E
(
Uτ(t)

| Ft

)
= E

(
Hτ(t)

| Ft

)
.

Теорему доведено.

Таким чином, один з оптимальних моментiв зупинки з точки
зору покупця – це той момент, коли огинаюча Снелла вперше
“зустрiчається” з тим платiжним зобов’язанням, яке вона огинає.
Охарактеризуємо тепер всi оптимальнi моменти зупинки.

Теорема 3.2.97. Момент зупинки σ ∈ T буде оптимальним,
тобто EHσ = maxτ∈T EHτ тодi i тiльки тодi, коли виконую-
ться двi умови:

1) Hσ = Uσ P-м.н.;
2) зупинений процес {Uσ

t ,Ft, t ∈ T} є P-мартингалом.

Доведення. Необхiднiсть. Нехай σ – оптимальний момент зу-
пинки. Тодi, з використанням теореми 3.2.96, одержимо рiвностi

U0 = sup
τ∈T

EHτ = EHσ.

Але, в силу супермартингальної властивостi U i наслiдку 3.2.94,
U0 ≥ EUσ ≥ EHσ, а тодi всi цi нерiвностi є рiвностями. Значить,
по-перше,

EUσ = EHσ,

а, оскiльки Uσ ≥ Hσ P-м.н., то Uσ = Hσ P-м.н. По-друге,

U0 = EUσ = EUσ
T = Uσ

0 .

Значить, Uσ
t – це супермартингал зi сталим математичним спо-

дiванням. Позначимо його Ũt i покажемо, що Ũt – мартингал.
Для цього введемо момент зупинки

ν := inf{t ∈ T : E(ŨT | Ft) < Ũt} ∧T .
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Тодi ν 6= 0 i

EŨT = EŨT1{ν = T} +

T−1∑

k=1

EŨk1{ν = k} >

> EŨT1{ν = T} +

T−1∑

k=1

EE(ŨT | Fk)1{ν = k} = EŨT ,

що неможливо, якщо P{ν < T} > 0. Отже, Ũ – справдi мартин-
гал.

Достатнiсть. Нехай Uσ = Hσ P-м.н. i Uσ – мартингал. Тодi
U0 = EUσ = EHσ, але, знову в силу теореми 3.2.96,

U0 = max
τ∈T

EHτ,

отже, EHσ = max
τ∈T

EHτ, тобто σ – оптимальний момент зупинки.

Наслiдок 3.2.98. Момент зупинки

τmin = τ(0) = inf{t ∈ T : Ut = Ht}

є “мiнiмальним” оптимальним моментом зупинки, тобто
для будь-якого iншого оптимального моменту зупинки τ1 ви-
конується нерiвнiсть τ1 ≥ τmin P-м.н. Це є очевидним наслiд-
ком того, що Uτ1

= Hτ1
.

Тепер охарактеризуємо “максимальний” оптимальний момент
зупинки. Для цього введемо такий момент зупинки:

τmax := inf{t ∈ T : At+1 < 0},

де Ut = Mt + At – розклад Дуба процесу U .

Теорема 3.2.99. Момент зупинки τmax є оптимальним, i це
максимальний оптимальний момент зупинки у такому ро-
зумiннi: якщо τ1 – iнший оптимальний момент зупинки, то
τmax ≥ τ1.
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Доведення. Спочатку доведемо, що τmax є оптимальним момен-
том зупинки. Для цього, згiдно з теоремою 3.2.97, треба довести,
що Uτmax = Hτmax i що Ũ := Uτmax є мартингалом. Спочатку доведе-
мо друге. Справдi

Ũt = Uτmax∧t = Mτmax∧t + Aτmax∧t = Mτmax∧t = Mτmax

t , t ∈ T,

тобто Ũ дорiвнює мартингалу M, зупиненому в момент τmax, i
значить, Ũ – мартингал. Тепер,

Uτmax = UT = HT = Hτmax

на множинi {τmax = T}. На множинi {τmax = t}, де 0 ≤ t < T ,
маємо:

Uτmax = Ut = Ht ∨ E(Ut+1 | Ft),

але

E(Ut+1 | Ft)1{τmax = t} = E((Mt+1 + At+1)1{τmax = t} | Ft) <

< E(Mt+1 | Ft)1{τmax = t} = Mt1{τmax = t} = Ht1{τmax = t},

оскiльки на множинi {τmax = t} At = 0, а At+1 < 0. Отже, Uτmax =
= Hτmax , i τmax – оптимальний момент зупинки. Нехай тепер τ1 –
iнший оптимальний момент зупинки. Тодi зупинений процес Uτ1

є мартингалом, отже, у його розкладi Дуба

U
τ1

t = M
τ1

t − A
τ1

t

процес A
τ1

t нульовий. Це i означає, що τ1 ≤ τmax.

Наслiдок 3.2.100. Оскiльки зупинений процес Uτ буде мартин-
галом тодi i тiльки тодi, коли τ ≤ τmax, то момент зупинки τ
буде оптимальним тодi i тiльки тодi, коли τ ≤ τmax i Hτ = Uτ

P-м.н. При цьому Aτ = 0.

Оптимальнi моменти зупинки у потраєкторному розумiннi

Нехай τ0 – оптимальний момент зупинки з точки зору по-
купця i у розумiннi середнього, тобто U0 = EHτ0

= maxτ∈T EHτ.
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Покажемо, що у випадку, коли об’єктивна мiра є єдиною мар-
тингальною, на повному ринку оптимiзацiя вiдбувається i у по-
траєкторному розумiннi. Пояснимо це детальнiше. Розглянемо
вказану мiру P∗ i огинаючу Снелла UP∗

. Її можна розкласти за
Дубом: UP∗

= M + A, а потiм M подати у виглядi дискретного
стохастичного iнтеграла:

Mt = UP∗

0 +

t∑

k=1

ξk · (Xk − Xk−1).

При цьому M буде капiталом самофiнансованої стратегiї, ризи-
кова компонента якої ξ, а початковий капiтал UP∗

0 , i при цьому
M мажорує H . Тобто ми одержали суперхедж з точки зору про-
давця: якщо покупець прийде в момент τ, то продавець одер-
жить прибуток Mτ − Hτ ≥ 0. Нехай тепер покупець прийшов в
момент τ0. В цей момент

Hτ0
= UP∗

τ0
= Mτ0

− Aτ0
,

але, згiдно з наслiдком 3.2.100 Aτ0
= 0, значить, Hτ0

= Mτ0
, тобто

вимога покупця “зустрiчається” з капiталом продавця. Це мо-
жливо лише у випадку, коли ринок повний, i огинаюча Снелла
будується вiдносно P∗. Величину UP∗

0 можна вважати єдиною
справедливою цiною зобов’язання H .

Лема 3.2.101. Мають мiсце спiввiдношення

Hτ ≤ Mτ = UP∗

0 +

τ∑

k=1

ξk · (Xk − Xk−1) P∗ − м.н.

для всiх τ ∈ T , причому рiвнiсть має мiсце тодi i лише тодi,
коли τ – оптимальний момент зупинки.

Доведення. Треба довести тiльки твердження “лише тодi”. Справ-
дi, нехай маємо рiвнiсть Hτ = Mτ, тодi

UP∗

τ ≥ Hτ = Mτ;

але, з iншого боку, Mτ = Uτ − Aτ ≥ Uτ. Отже,

UP∗

τ = Hτ = Mτ,
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звiдки Aτ = 0, тобто
UP∗

t∧τ = Mt∧τ

є мартингалом. Згiдно з теоремою 3.2.97, τ – оптимальний мо-
мент зупинки.

Порiвняння дисконтованих Американських i Європейських
платiжних зобов’язань

Порiвняємо дисконтоване Американське платiжне зобов’яза-
ння {Ht,Ft, t ∈ T} з вiдповiдним дисконтованим Європейським
платiжним зобов’язанням HT . Позначимо Vt := EP∗(HT | Ft) капi-
тал, необхiдний, згiдно з теоремою 3.2.61, для хеджування HT .
Оскiльки, за припущенням, ринок повний, Vt є єдиною справе-
дливою цiною зобов’язання HT в момент t. З точки зору продавця,
згiдно з теоремою 3.2.90, для Американського платiжного зобо-
в’язання такою цiною є UP∗

t . Оскiльки Американське платiжне
зобов’язання менше обмежує покупця, його цiна має бути вищою,
тобто повинна виконуватись нерiвнiсть UP∗

t ≥Vt.

Лема 3.2.102. Для всiх t ∈ T P∗-м.н. має мiсце нерiвнiсть UP∗

t ≥
≥Vt. При цьому, якщо додатково Vt ≥ Ht для всiх t ∈ T P∗-м.н.,
то UP∗

t = Vt.

Доведення. За означенням огинаючої Снелла

UP∗

t ≥ EP∗(UP∗

t+1 | Ft),

тобто UP∗

– супермартингал (див. також теорему 3.2.88). Але
тодi

UP∗

t ≥ EP∗(UP∗

T | Ft) = EP∗(HT | Ft) = Vt.

Якщо Vt ≥ Ht, то ми маємо мартингал Vt (який, як i усякий мар-
тингал, є частковим випадком супермартингала), який мажо-
рує Ht. Тодi за теоремою 3.2.88, має мiсце нерiвнiсть Vt ≥ UP∗

t , i
разом з уже доведеною протилежною нерiвнiстю отримуємо рiв-
нiсть.

Лема 3.2.103. Якщо процес {Ht,Ft, t ∈ T} є P∗-субмартингалом,
то Vt ≥ Ht для всiх t ∈ T P∗-м.н., тобто UP∗

t = Vt.
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Доведення. Нехай {Ht,Ft, t ∈ T} є P∗-субмартингалом. Тодi Vt =
= EP∗(HT | Ft) ≥ Ht за означенням субмартингала.

Лема 3.2.104. Нехай функцiя f : Rd → [0,+∞) i є опуклою вниз,
Xt = (X1

t , . . . ,Xd
t ) – цiновий дисконтований процес, Ht = f (Xt). Тодi

{Ht,Ft, t ∈ T} є P∗-субмартингалом.

Доведення. З нерiвностi Iєнсена для умовних математичних спо-
дiвань випливають наступнi нерiвностi

EP∗(Ht+1 | Ft) = EP∗(f (Xt+1) | Ft) ≥
≥ f (EP∗(Xt+1 | Ft)) = f (Xt) = Ht. (2)

Приклад 3.2.105. Розглянемо дисконтований Американський опцiон
купiвлi

H call
t =

(St − K)+

St,0

=

(
St

St,0

− K

St,0

)+

=

(
Xt −

K

St,0

)+

.

Дисконтувальний множник St,0 можна, наприклад, вважати рiв-
ним (1+ r)t, де r > 0 – вiдсоткова ставка, тобто вiн росте з часом.
Тодi, оскiльки функцiя f (x) := (x − a)+ є опуклою вниз для всiх
a ∈ R, то за нерiвнiстю Йєнсена

EP∗(Ht+1 | Ft) = EP∗

((
Xt+1 −

K

St+1,0

)+ ∣∣∣Ft

)
≥

≥
(

EP∗

(
Xt+1 −

K

St+1,0

∣∣∣Ft

))+

=

(
Xt −

K

St+1,0

)+

≥

≥
(

Xt −
K

St,0

)+

= Ht,

тобто виконано умови леми 3.2.104, тому i лем 3.2.103, 3.2.102, i

UP∗

t = Vt = EP∗

((
XT − K

(1 + r)T

)+ ∣∣∣Ft

)
.

Зокрема,

UP∗

0 = V0 = EP∗

(
XT − K

(1 + r)T

)+

,
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а ця рiвнiсть, в свою чергу, означає, в силу теореми 3.2.96, що
τ0 = T є оптимальним моментом зупинки. Значить, Американ-
ський опцiон купiвлi покупець повинен пред’явити в момент T .

Приклад 3.2.106. Для Американського опцiону продажу, за умо-
ви, що St,0 = (1 + r)t i r > 0, Vt може не бути субмартингалом. Як
правило,

EP∗(VT | Ft) −Vt =

= EP∗

((
K

(1 + r)T
− XT

)+ ∣∣∣∣Ft

)
−
(

K

(1 + r)t
− Xt

)+

є вiд’ємною випадковою величиною. Це означає, що у випадку
пред’явлення опцiону в момент t < T продавець одержить суму
розмiром в(

K

(1 + r)t
− Xt

)+

− EP∗

((
K

(1 + r)T
− XT

)+ ∣∣∣∣Ft

)

(вона називається премiєю за раннє пред’явлення). Розглянемо
на прикладi бiномiальної моделi спiввiдношення мiж цiною та
внутрiшньою вартiстю (K − x)+ Американського опцiону прода-
жу. Нехай S0 = x > 0 – початкова цiна ризикового активу,

St = x

t∏

k=1

(1 + Rk) =: xΛt

цiна цього активу в момент t,

Λ0 = 1, P∗(Rk = a) = p∗, P∗(Rk = b) = 1 − p∗, −1 < a < r < b,

p∗ =
b − r

b − a
, Rk, 1 ≤ k ≤ T

незалежнi в сукупностi. Позначимо через

π(x) := sup
τ∈T

EP∗

(
K

(1 + r)τ
− x

Λτ

(1 + r)τ

)+

цiну Американського опцiону продажу як функцiю вiд x. Його
внутрiшнiм значенням, тобто значенням в момент t = T , є (K −
− x)+. Функцiя π(x) є опуклою вниз i незростаючою за x, те саме
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є вiрним i для (K − x)+. Розглянемо наступнi випадки, припу-
скаючи, що a < 0 < r < b.

1. Нехай x ≥ K/(1 + a)T . Тодi

xΛt ≥
KΛt

(1 + a)T
≥ K,

оскiльки Λt ≥ (1+a)T . Значить, π(x) = 0. В цьому випадку опцiон
не виконується в “грошах”.

2. Нехай x ≤ K/(1 + b)T . Тодi xΛt ≤ KΛt/(1 + b)T ≤ K, i

π(x) = sup
τ∈T

EP∗

(
K

(1 + r)τ
− x

Λτ

(1 + r)τ

)
=

= sup
τ∈T

(
EP∗

K

(1 + r)τ
− x

)
= K − x = (K − x)+;

ми скористалися тим фактом, що Λt(1 + r)−t – P∗-мартингал, i

EP∗

Λτ

(1 + r)τ
=

Λ0

(1 + r)0
= 1.

Отже, цiна π(x) дорiвнює внутрiшньому значенню (K−x)+, опцiон
треба подати в момент t = 0, а такий опцiон взагалi непотрiбний.

3. Нехай K ≤ x < K/(1 + a)T . Тодi

P{K − xΛt > 0} = P

{
Λt <

K

x

}
= P{Λt < y},

де число y ∈ ((1 + a)T , 1]. Можна вибрати такi 0 < n < t, що
(1 + b)n(1 + a)t−n < y, тобто

(
1 + b

1 + a

)n

<
y

(1 + a)t
,

або
1 + b

1 + a
<

y1/n

(1 + a)t/n
.

Справдi, можна покласти, наприклад, n = t/2p i вибрати на-
стiльки великi t i p, щоб, з одного боку, 2p/t ∼ 0, а з iншого, y2p/t >
> (1+ b)(1+ a)2p−1. З цього випливатиме, що P{Λt < y} > 0, тобто
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ймовiрнiсть виконати опцiон “в грошах” додатна, а його внутрi-
шнє значення (K−x)+ = 0. Отже, в цьому випадку π(x) > (K−x)+,
тобто для покупця не має сенсу виконувати опцiон миттєво.

4. Нехай K/(1 + b)T ≤ x ≤ K. Тодi в точцi x = K/(1 + b)T π(x) =
(K − x)+, в точцi x = K π(x) > (K − x)+. Оскiльки обидвi функцiї
π(x) i (K−x)+ монотонно не зростають i неперервнi по x, то iснує
деяка початкова цiна x0, така, що π(x) = (K−x)+ для K/(1 + b)T ≤
x ≤ x0, i π(x) > (K − x)+ для x0 < x ≤ K.

Остаточно,

π(x) = (K − x)+ для x ≤ x0,

π(x) > (K − x)+ для x0 < x < K/(1 + a)T ,

π(x) = 0 для K/(1 + a)T ≤ x,

причому x0 ∈ (K/(1 + b)T ,K]. Див. рис. 3.3.

x
x0 K K

H1 + aLT

Рис. 3.3: Цiна (суцiльна лiнiя) та функцiя виплат (пунктирна
лiнiя) Американського опцiону продажу.
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3.2.10 Квадратична теорiя хеджування
на неповному ринку

Припустимо, що фiнансовий ринок функцiонує на множинi
перiодiв T = {0, 1, . . . ,T}, iснує платiжне зобов’язання H , яке про-
давець повинен бути в змозi “зустрiти” в момент T , але вiн будує
фiнансову стратегiю (не обов’язково самофiнансовану) без ризи-
ку не бути в змозi хеджувати H , i не тому, що ринок повний, ри-
нок як раз вважається неповним, а тому, що в кожний момент
часу, зокрема в момент T , вiн може додати до того капiталу,
що має, будь-яку потрiбну суму. Зокрема, якщо в момент T вiн
має капiтал VT < H , вiн “позичить” H −VT i “зустрiне” покупця
платiжного зобов’язання H . Але цi позики треба вiддавати, то-
му його задачею є зведення помилки хеджування до мiнiмуму.
Будемо розв’язувати цю задачу мiнiмiзацiї помилки хеджуван-
ня в термiнах квадратично iнтегровних платiжних зобов’язань
i капiталiв, тодi вона зведеться до послiдовної регресiї.

Поняття локального квадратичного ризику. Основна
теорема щодо стратегiй, що мiнiмiзують локальний ризик

Розглянемо поняття, пов’язанi з узагальненими (не обов’язко-
во самофiнансованими) стратегiями.

Означення 3.2.107. Узагальнена стратегiя – це пара з двох
випадкових процесiв ξ = (ξ0,ξ), з яких одновимiрна компонента
ξ0 = (ξ0

t ,Ft, t ∈ T) є узгодженою, а d-вимiрна компонента ξ =
(ξt = (ξ1

t , . . . ,ξ
d
t ),Ft, t = 1, . . . ,T) є передбачуваною.

Нехай, як завжди Xt = (X1
t , . . . ,Xd

t ) – дисконтований цiновий
процес. Дисконтований капiтал V узагальненої стратегiї (ξ0, ξ)
визначається наступним чином:

V0 = ξ0
0, Vt = ξ0

t + ξt · Xt, t = 1, . . . ,T .

Означення 3.2.108. Процес прибуткiв i втрат узагальненої
стратегiї ξ, накопичених до моменту t – це сума

G0 = 0, Gt =

t∑

k=1

ξk · (Xk − Xk−1), t = 1, . . . ,T .

252



В силу означення 3.2.39 самофiнансованої стратегiї, рiвностi
(3.2.7) i леми 3.2.41, капiтал Vt дорiвнюватиме

V0 = ξ0
1 + ξ1 · X0, Vt = V0 +

t∑

k=1

ξk · (Xk − Xk−1)

тодi i тiльки тодi, коли стратегiя є самофiнансованою, з поча-
тковим внеском V0 = ξ0

0 = ξ0
1 + ξ1 · X0. В загальному випадку

рiзниця Vt − Gt є нетривiальною, i її можна iнтерпретувати як
втрати, або додатковi позики, накопиченi до моменту t.

Означення 3.2.109. Процесом коштiв C стратегiї ξ називається
рiзниця мiж капiталом V i процесом прибуткiв i втрат G, тобто
Ct = Vt −Gt, t ∈ T.

Далi припускаємо, що F0 = {0, ∅}, FT = F , VT = H , тоб-
то ми розглядаємо лише тi стратегiї, якi реплiкують (вiдтво-
рюють, хеджують, породжують) платiжне зобов’язання H . Ми
не виключаємо зараз наявностi арбiтражних можливостей, хоча
найбiльш цiкавим є випадок, коли мартингальнi мiри iснують.
Зробимо ще потрiбнi припущення щодо квадратичної iнтегров-
ностi.

Припущення 3.2.110. Припустимо, що i дисконтоване платi-
жне зобов’язання H i дисконтований цiновий процес X є квадра-
тично iнтегровними: EH2 < ∞ i EX2

t < ∞, t ∈ T.

Означення 3.2.111. Узагальнену стратегiю ξ, капiтал i процес
прибуткiв i втрат якої задовольняють вимоги VT = H P-м.н.,
EV 2

t < ∞, EG2
t < ∞, t ∈ T, назвемо L2-допустимою стратегiєю.

Тепер введемо квадратичний критерiй для помилки хеджу-
вання L2-допустимої стратегiї.

Означення 3.2.112. 1. Процес локального квадратичного ризи-
ку L2-допустимої стратегiї ξ – це процес вигляу

Rloc
t (ξ0, ξ) := E((Ct+1 − Ct)

2 | Ft), t = 0, . . . ,T − 1.
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2. L2-допустиму стратегiю ξ̂ = (ξ̂0, ξ̂) називають такою, що
мiнiмiзує локальний (квадратичний) ризик, якщо

Rloc
t (ξ̂0, ξ̂) ≤ Rloc

t (ξ0, ξ) P-м.н., t = 0, . . . ,T − 1

для всiх L2-допустимих стратегiй (ξ0,ξ).

Далi слово “квадратичний” будемо опускати.

Означення 3.2.113. L2-допустима стратегiя називається само-
фiнансованою в середньому, якщо її процес коштiв C є P-мартин-
галом, тобто

E(Ct+1 − Ct | Ft) = 0 P-м.н., t = 0, . . . ,T − 1.

Означення 3.2.114. 1. Умовною коварiацiєю вiдносно мiри P та
σ-алгебри G двох випадкових величин Y та Z з EY 2 < ∞, EZ2 < ∞
називається випадкова величина

cov(Y ,Z | G) = E(YZ | G) − E(Y | G)E(Z | G).

2. Умовною дисперсiєю випадкової величини Y вiдносно мiри
P та σ-алгебри G називається випадкова величина var(Y | G) :=
cov(Y ,Y | G) = E(Y 2 | G) − (E(Y | G))2.

Означення 3.2.115. Два узгодженi процеси A = At i B = Bt на-
зиваються сильно ортогональними вiдносно мiри P i фiльтрацiї
{Ft, t ∈ T}, якщо умовнi коварiацiї їхнiх приростiв нульовi, тобто

cov(At+1 − At,Bt+1 − Bt | Ft) = 0 P − м.н., t = 0, . . . ,T − 1.

Далi, якщо ми розглядаємо два сильно ортогональнi процеси,
то, як правило, один з них, наприклад, Bt, є Ft-мартингалом. У
цьому випадку умовна коварiацiя набуває вигляду

cov(At+1 − At,Bt+1 − Bt | Ft) = E((At+1 − At)(Bt+1 − Bt) | Ft).

Нам буде потрiбний такий допомiжний результат.

Лема 3.2.116. Умовна коварiацiя cov(Y ,Z | G) не змiниться, як-
що до однiєї або обох випадкових величин додати G-вимiрну
квадратично iнтегровну випадкову величину. Зокрема, умов-
на дисперсiя var(Y | G) = var(Y + Y1 | G), якщо Y1 – G-вимiрна,
EY 2

1 < ∞.
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Доведення. Нехай EY 2
1 < ∞, EZ2

1 < ∞, Y1, Z1 G-вимiрнi. Тодi

cov(Y +Y1,Z + Z1 | G) =

= E((Y +Y1)(Z + Z1) | G) − E(Y +Y1 | G)E(Z + Z1 | G) =

= E(YZ | G) +Y1E(Z | G) + Z1E(Y1 | G) +Y1Z1 − E(Y | G)E(Z | G)−
−Y1E(Z | G) − Z1E(Y | G) −Y1Z1 =

= E(YZ | G) − E(Y | G)E(Z | G) = cov(Y ,Z | G).

Тепер дамо характеризацiю стратегiй, що мiнiмiзують локаль-
ний ризик.

Теорема 3.2.117. L2-допустима стратегiя мiнiмiзує локаль-
ний ризик тодi i тiльки тодi, коли вона самофiнансована в
середньому, i її процес коштiв є сильно ортогональним до цi-
нового процесу X.

Доведення. Процес локального ризику будь-якої L2-допустимої
стратегiї можна записати у виглядi суми двох невiд’ємних до-
данкiв

E((Ct+1 − Ct)
2 | Ft) =

= var(Ct+1 − Ct | Ft) + (E(Ct+1 − Ct | Ft))
2.

(3.2.22)

Зауважимо, що

Ct+1 − Ct = Vt+1 −Vt − ξt+1 · (Xt+1 − Xt),

i в силу леми 3.2.116

var(Ct+1 − Ct | Ft) = var(Vt+1 − ξt+1 · (Xt+1 − Xt) | Ft).

Другий доданок в правiй частинi (3.2.22) можна переписати у
виглядi

(E(Vt+1 | Ft) −Vt − E(ξt+1 · (Xt+1 − Xt) | Ft))
2.
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Тепер застосуємо метод зворотної iндукцiї. Справа в тому, що
VT = H нам вiдоме. Нехай t = T − 1, i ми хочемо одночасно мi-
нiмiзувати обидва доданки в (3.2.22) по таких стратегiях (ξ0, ξ),
що VT = H . Для цього треба одночасно мiнiмiзувати

var
(
H − ξT · (XT − XT−1) | FT−1

)

за ξT i

(
E(H | FT−1) −VT−1 − E(ξT · (XT − XT−1) | FT−1)

)2

за ξ i VT−1. Перший вираз є квадратичною формою вiдносно ξT ,
i її мiнiмум досягається при тому значеннi ξT , яке є розв’язком
лiнiйного рiвняння (можливо, не єдиним)

cov
(
VT − ξT · (XT − XT−1), XT − XT−1 | FT−1

)
= 0.

Мiнiмум другого доданку досягається тодi i тiльки тодi, коли
вiн обертається в нуль, тобто при

VT−1 = E(H | FT−1) − ξT−1 · E(XT − XT−1 | FT−1).

Тепер, аналогiчним чином, вважатимемо, що Vt+1 вже вiдоме.
Тодi мiнiмум обох доданкiв в правiй частинi (3.2.22) досягається
тодi i тiльки тодi, коли

cov(Vt+1 − ξt+1 · (Xt+1 − Xt),Xt+1 − Xt | Ft) = 0, (3.2.23)

Vt = E(Vt+1 | Ft) − ξt+1 · E(Xt+1 − Xt | Ft). (3.2.24)

Рiвнiсть (3.2.24) означає, що E(Ct+1 − Ct | Ft) = 0, тобто стратегiя
(ξ0, ξ) самофiнансована в середньому. Якщо додати до першого
доданку в (3.2.23) Vt, а результат вiд цього не змiниться, то ми
одержимо, що в (3.2.23) мiнiмум досягається тодi i лише тодi,
коли cov(Ct+1 − Ct,Xt+1 − Xt | Ft) = 0 P-м.н. Це i означає силь-
ну ортогональнiсть процесу коштiв i цiнового процесу, а тодi з
урахуванням того, що мiнiмум в (3.2.24) досягається тодi i лише
тодi, коли стратегiя самофiнансована в середньому, ми одержу-
ємо доведення.
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Явнi формули для стратегiй, що мiнiмiзують локальний
ризик, в одновимiрному випадку

В загальному випадку рiвняння (3.2.23) – це рiвняння деякої
випадкової гiперплощини в Rd. Розглянемо випадок d = 1, коли
розв’язок (3.2.23) єдиний для кожного t, але при цьому ще треба
простежити, щоб одержана стратегiя була L2-допустимою.

Почнемо з моменту t = T i будемо рухатися в напрямку змен-
шення t. Зауважимо, що рiвняння (3.2.23) – (3.2.24) фактично є
рiвняннями лiнiйної регресiї. Отже, в момент t = T

cov(VT − ξT · (XT − XT−1),XT − XT−1 | FT−1) = 0,

або

E((VT − ξT · (XT − XT−1))(XT − XT−1) | FT−1) − (E(VT | FT−1)−
−ξT · E(XT − XT−1 | FT−1))E(XT − XT−1 | FT−1) = 0.

(3.2.25)
Позначимо ∆Xt := Xt −Xt−1, σ2

t := var(∆Xt | Ft−1) i припустимо,
що σ2

t 6= 0 P-м.н. для всiх t ∈ T. Тодi з (3.2.25)

ξT =
1

σ2
T

cov(VT , ∆XT ) =
1

σ2
T

cov(H , ∆XT ),

VT−1 = E(H | FT−1) −
1

σ2
T

cov(H , ∆XT )E(∆XT | FT−1).

Цiлком аналогiчно можна одержати формули для ξt i Vt−1 в
будь-який момент часу

ξt =
1

σ2
t

cov(Vt,∆Xt | Ft−1), (3.2.26)

Vt−1 = E(Vt | Ft−1) −
1

σ2
t

cov(Vt,∆Xt | Ft−1)E(∆Xt | Ft−1). (3.2.27)

Зауваження 3.2.118. Неважко перевiрити, що var(∆Xt | Ft−1) ≥
0, так само, як i варiацiя будь-якої квадратично iнтегровної ви-
падкової величини. Якщо ξ ≡ const, то var(ξ | F) = 0 для будь-
якої σ-алгебри F . Навпаки, якщо X – P-мартингал i ∆Xt 6= 0
P-м.н., то σ2

t = E((∆Xt)
2 | Ft−1) > 0 P-м.н.
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Тепер сформулюємо умови, за яких формули (3.2.26)–(3.2.27)
дають L2-допустиму стратегiю.

Теорема 3.2.119. Нехай виконується умова

iснує 0 < δ < 1 таке, що для всiх t = 1, . . . ,T P-м.н.

(E(∆Xt | Ft−1))
2 ≤ δ · E((∆Xt)

2 | Ft−1)
(3.2.28)

Тодi стратегiя ξt = (ξ0
t ,ξt), де ξt задається рiвнянням (3.2.26),

ξ0
t визначається з рiвностi ξ0

t +ξtXt = Vt, аVt задовольняє (3.2.27),
є L2-допустимою.

Доведення. Треба перевiрити, що EV 2
t < ∞ i EG2

t < ∞ для всiх
t ∈ T. Почнемо з EV 2

t :

EV 2
t−1 = E

(
E(Vt | Ft−1) −

1

σ2
t

cov(Vt, ∆Xt | Ft−1)E(∆Xt | Ft−1)

)2

.

Оскiльки EH2 < ∞, i ми можемо застосовувати зворотну iнду-
кцiю, то можна вважати, що E(E(Vt | Ft−1))

2 < ∞. Тому залиша-
ється довести, що

E := E

(
1

σ2
t

cov(Vt,∆Xt | Ft−1)E(∆Xt | Ft−1)

)2

< ∞.

Але, iз застосуванням нерiвностi Кошi-Буняковського

E ≤ E

(
cov(Vt, ∆Xt | Ft−1)

E((∆Xt)2 | Ft−1) − (E(∆Xt | Ft−1))2
E(∆Xt | Ft−1)

)2

≤

≤ δ2

1 − δE
(

E(Vt∆Xt | Ft−1) − E(∆Xt | Ft−1)E(Vt | Ft−1)

(E((∆Xt)2 | Ft−1))1/2

)2

≤

≤ δ2

1 − δE
( (E(V 2

t | Ft−1))
1/2(E((∆Xt)

2 | Ft−1))
2

(E((∆Xt)2 | Ft−1))1/2
+

+
E(Vt | Ft−1)(E((∆Xt)

2 | Ft−1))
1/2

(E((∆Xt)2 | Ft−1))1/2

)2

≤

≤ δ2

1 − δ · 2(EV 2
t + E(Vt | Ft−1)

2) < ∞.
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Тепер, щоб довести нерiвнiсть EG2
t < ∞, достатньо довести, що

E(ξt∆Xt)
2 < ∞ для кожного t = 1, 2, . . . ,T . Врахуємо, що ξt є Ft−1-

вимiрною випадковою величиною:

E(ξt∆Xt)
2 = E(ξtE(∆Xt | Ft−1))

2 =

= E

(
1

σ2
t

cov(Vt,∆Xt | Ft−1)E(∆Xt | Ft−1)

)2

,

а скiнченнiсть цього виразу нами вже встановлено. Теорему до-
ведено.

Зауваження 3.2.120. Якщо виконується умова (3.2.28), то iснує
C > 0 таке, що

(E(∆Xt | Ft−1))
2 ≤ Cσ2

t . (3.2.29)

Справдi, достатньо покласти C = δ/(1 − δ). (Див. доведення те-
ореми 3.2.140). Очевидно, умови (3.2.28) i (3.2.29) еквiвалентнi.

Означення 3.2.121. За виконання умови σ2
t 6= 0, t = 1, . . . ,T

P-м.н., передбачуваний процес

Zt :=

t∑

k=1

1

σ2
k

(E(∆Xk | Fk−1))
2, t = 1, . . . ,T

називається процесом середньо-дисперсного вiдношення проце-
су X, а умова (3.2.28) (або (3.2.29)) – це умова обмеженостi
середньо-дисперсного вiдношення.

Приклад 3.2.122. Розглянемо модель ринку, що складається з
безризикової облiгацiї Bt = (1+ r)t, r > 0, i ризикового активу St з
початковою вартiстю S0 = 1 i дисконтованим цiновим процесом
вигляду

Xt =

t∏

k=1

1 + Rk

1 + r
,

де {Rk, 1 ≤ k ≤ T} – незалежнi в сукупностi однаково розподi-
ленi величини доходiв, ER2

k < ∞, ERk = m, DRk = σ2. У цьому
прикладi

E(∆Xk | Fk−1) = Xk−1E
Rk − r

1 + r
= Xk−1

m − r

1 + r
,
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σ2
k = E((∆Xk)

2 | Fk−1) − X2
k−1

(m − r

1 + r

)2

=

X2
k−1E

(Rk − r

1 + r

)2

− X2
k−1

(m − r

1 + r

)2

= X2
k−1

σ2

(1 + r)2
.

Звiдси
1

σ2
k

(E(∆Xk | Fk−1))
2 =

(m − r)2

σ2
,

тобто виконано умови (3.2.28) i (3.2.29), середньо-дисперсне вiд-
ношення обмежене, i стратегiя, що мiнiмiзує локальний ризик,
iснує.

Умова iснування стратегiї, що мiнiмiзує локальний ризик,
в термiнах розкладу платiжного зобов’язання H

Повернемося до загальної моделi ринку зi скiнченним числом
дисконтованих ризикових активiв Xt = (X1

t , . . . ,Xd
t ), t ∈ T.

Теорема 3.2.123. 1. Стратегiя, що мiнiмiзує локальний ри-
зик, iснує тодi i тiльки тодi, коли платiжне зобов’язання H
допускає розклад виду

H = c +

T∑

k=1

ξ̃k · ∆Xk + LT P-м.н., (3.2.30)

де ∆Xk = Xk − Xk−1, ξ̃ = {ξ̃t, t ∈ T} – такий d-вимiрний передба-
чуваний процес, що E|ξ̃k · ∆Xk|2 < ∞ для всiх k, а LT – фiналь-
не значення деякого квадратично iнтегровного P-мартингала
{Lt, t ∈ T}, сильно ортогонального до X, з нульовим середнiм.

2. Якщо вказанi умови виконано, то стратегiя (ξ̂0, ξ̂), що
мiнiмiзує локальний ризик, задається формулами

ξ̂ = ξ̃, ξ̂0
0 = c,

ξ̂0
t = c +

t∑

k=1

ξ̃k · ∆Xk + Lt − ξ̃t · Xt, t = 1, . . . ,T .
(3.2.31)

3. Розклад (3.2.30) єдиний в тому розумiннi, що мартингал
L i стала c визначаються єдиним чином.
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Доведення. 1), 2) Якщо стратегiя (ξ̂0, ξ̂), що мiнiмiзує локаль-
ний ризик, iснує, то за теоремою 3.2.117 вона самофiнансова-
на в середньому, тобто процес коштiв Ct є квадратично iнте-
гровним P-мартингалом, i вiн строго ортогональний до X. Тобто
Vt−V0−

∑t
k=1 ξ̂k ·∆Xk =: Lt – квадратично iнтегровний мартингал,

сильно ортогональний до X, L0 = 0. В момент t = T одержимо

VT = H = V0 +

T∑

k=1

ξ̂k · ∆Xk + LT ,

i залишається покласти ξ̃k := ξ̂k. Очевидно, E|ξ̃k · ∆Xk|2 < ∞
оскiльки, за умовою iснування стратегiї, що мiнiмiзує локаль-
ний ризик, вона є L2-допустимою, тобто EV 2

t < ∞, EL2
t < ∞, i те

саме вiрне для приростiв ∆Vt i ∆Lt. Навпаки, нехай H допускає
розклад виду (3.2.30). Тодi покладемо

Vt := c +

t∑

k=1

ξ̃k · ∆Xk + Lt,

а стратегiю (ξ̂0, ξ̂) задано формулами (3.2.31). Для такої страте-
гiї процес коштiв Ct = Lt+c, тобто вiн є квадратично iнтегровним
мартингалом, сильно ортогональним до X. Значить, стратегiя
(ξ̂0, ξ̂) мiнiмiзує локальний ризик.

3) Для доведення єдиностi, припустимо, що iснує iнший роз-
клад

H = c +

T∑

k=1

ξ̃
(1)
k · ∆Xk + L

(1)
T .

Тодi, по-перше, обидвi стратегiї, за пунктом 1), мiнiмiзують ло-
кальний ризик, а значить, в момент T −1, за формулою (3.2.24),

VT−1 = E(H | FT−1) − E(ξ̃T · ∆XT | FT−1) = c + LT−1 +

T−1∑

k=1

ξ̃k · ∆Xk,

VT−1 = c + L
(1)
T−1 +

T−1∑

k=1

ξ̃
(1)
k · ∆Xk,
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звiдки

LT−1 − L
(1)
T−1 =

T−1∑

k=1

(ξ̃k − ξ̃(1)
k ) · ∆Xk.

Застосовуючи зворотну iндукцiю разом iз (3.2.24) на кожному її
кроцi, одержимо, що

Nt := Lt − L
(1)
t =

t∑

k=1

(ξ̃k − ξ̃(1)
k ) · ∆Xk.

Таким чином, Nt є квадратично iнтегровним мартингалом, силь-
но ортогональним до X, тобто

E((ξ̃t − ξ̃(1)
t ) · ∆Xt)∆Xi

t | Ft−1) = 0

для всiх 1 ≤ i ≤ d. Домножимо кожну з цих рiвностей на ξ̃t,i−ξ̃(1)
t,i

i додамо:
E(((ξ̃t − ξ̃(1)

t ) · ∆Xt)
2 | Ft−1) = 0.

Тому Nt − Nt−1 = 0 P-м.н., а оскiльки L̃0 = L0 = 0, то L = L̃ i
c = c̃.

Розклад Кунiта-Ватанабе для квадратично iнтегровних
мартингалiв з дискретним часом

Нехай (Ω,F ,P) – ймовiрнiсний простiр з фiльтрацiєю {Ft, t ∈
T = {0, 1, . . . ,T}}, X = {Xt,Ft, t ∈ T} – квадратично iнтегровний
P-мартингал. Доведемо, що будь-який iнший квадратично iнте-
грований P-мартингал можна розкласти на двi складовi, одна
з яких буде дискретною версiєю стохастичного iнтеграла вiдно-
сно процесу X, а друга – ортогональною до X. Спочатку доведемо
два допомiжнi результати.

Лема 3.2.124. Нехай M = {Mt,Ft, t ∈ T} та N = {Nt,Ft, t ∈ T} –
два квадратично iнтегровнi мартингали. Тодi наступнi твер-
дження еквiвалентнi:

1) процеси M та N сильно ортогональнi;

2) добуток MN є мартингалом вiдносно цiєї ж фiльтрацiї.
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Доведення. 1) ⇒ 2): Умова сильної ортогональностi набуває ви-
гляду

E((Mt − Mt−1)(Nt − Nt−1) | Ft−1) = 0,

але

E((Mt − Mt−1)(Nt − Nt−1) | Ft−1) = E(MtNt − Mt−1Nt−1 | Ft−1),

звiдки i випливає, що MN є мартингалом. 2) ⇒ 1): Тепер маємо
рiвнiсть E(MtNt − Mt−1Nt−1 | Ft−1) = 0, але тодi i

E((Mt − Mt−1)(Nt − Nt−1) | Ft−1) = 0,

звiдки, а також з того, що наприклад, M є мартингалом, отри-
муємо сильну ортогональнiсть M i N .

Позначимо H2(P) простiр всiх квадратично iнтегровних P-
мартингалiв. Тодi, по-перше, кожний мартингал M ∈ H2(P) мож-
на записати у виглядi Mt = E(MT /Ft), тобто можна встановити
бiєкцiю H2(P) 3 M ↔ MT ∈ L2(P). По-друге, якщо ототожни-
ти випадковi величини, рiвнi P-м.н., то H2(P) перетвориться на
гiльбертiв простiр, iзоморфний до L2(P), в якому скалярний до-
буток задається формулою

(M,N)H2(P) = EMTNT .

Означення 3.2.125. Пiдпростiр H′

простору H2(P) називається
стiйким, якщо Mτ ∈ H′

для будь-якого M ∈ H′

i будь-якого мо-
менту зупинки τ.

Лема 3.2.126. Якщо H′

– стiйкий пiдпростiр в H2(P), N ∈ H2(P),
N0 = 0, то наступнi умови еквiвалентнi:

1) мартингал N є ортогональним до H′

, тобто (N ,M)H2(P) =

= 0 для всiх M ∈ H′

;

2) мартингал N є сильно ортогональним до H′

, тобто для
будь-якого M ∈ H′

має мiсце рiвнiсть

E((Mt − Mt−1)(Nt − Nt−1) | Ft−1) = 0.
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Доведення. 1)⇒ 2): В силу леми 3.2.124 достатньо довести, що
MN є мартингалом для всiх M ∈ H′

. Нехай EMTNT = 0. Тодi,
одночасно з M, до H′

належить Mτ для будь-якого моменту зу-
пинки τ, а для нього Mτ

T = Mτ, тобто EMτNT = 0, а оскiльки

EMτ(NT − Nτ) = EMτ E(NT − Nτ | Fτ) = 0,

то i EMτNτ = 0, а тодi в силу леми 3.2.124 MN є мартингалом.
2)⇒ 1): навпаки, нехай MN – мартингал. Тодi, оскiльки M0N0 =
0, то EMτNτ = EMτ

T NT = 0, звiдки EMTNT = 0.

Теорема 3.2.127. (Кунiта-Ватанабе) Нехай X = {Xt,Ft,T ∈
T} – квадратично iнтегровний P-мартингал. Тодi будь-який
мартингал M ∈ H2(P) допускає розклад виду

Mt = M0 +

t∑

k=1

ξk · (Xk − Xk−1) + Lt,

де ξ – такий d-вимiрний передбачуваний процес, що

ξk · (Xk − Xk−1) ∈ L2(P), 1 ≤ k ≤ T ,

L – квадратично iнтегровний P-мартингал, L0 = 0, L є сильно
ортогональним до X. Бiльше того, мартингал L можна вибра-
ти єдиним чином.

Доведення. Позначимо G сукупнiсть всiх d-вимiрних передба-
чуваних процесiв ξ, для яких ξk · (Xk − Xk−1) ∈ L2(P) для всiх
1 ≤ k ≤ T . Ця сукупнiсть непорожня; наприклад, вона мiстить
будь-яку невипадкову послiдовнiсть. Позначимо

G̃t :=

t∑

k=1

ξk · (Xk − Xk−1), t ∈ T, ξ ∈ G.

Очевидно, G̃ є P- мартингалом, тому сукупнiсть всiх таких G̃
утворює лiнiйну множину, позначимо її H′

, в H2(P). Покажемо,
що H′

– пiдпростiр в H2(P). Справдi,

(G̃, G̃)H2(P) = E

T∑

k=1

(ξk · (Xk − Xk−1))
2;
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тому, якщо G̃(n) – фундаментальна послiдовнiсть в H2(P), то для
кожного t i вiдповiдного ξ(n)

t послiдовнiсть випадкових величин
ξ

(n)
t · (Xt − Xt−1) фундаментальна в L2(P).

Оскiльки X є мартингалом вiдносно мiри P, то можна довести
(див, наприклад, лему 1.68 [21]), що ξn

t · (Xt − Xt−1) збiгається в
L2(P) до випадкової величини вигляду ξt · (Xt − Xt−1), де ξt ∈
L0(Ω,Ft−1, P,Rd). Отже, H′

є замкненою пiдмножиною в H2(P),
тобто H′

– справдi пiдпростiр в H2(P). Стiйкiсть H′

перевiряється
безпосередньо. Якщо мартингал

Gt =

t∑

k=1

ξk · (Xk − Xk−1)

належить до H′

, то для будь-якого моменту зупинки τ зупине-
ний мартингал має вигляд

Gt∧τ =

t∑

k=1

ξk1{τ ≥ k} · (Xk − Xk−1),

причому

E(ξkI{τ ≥ k} · (Xk − Xk−1))
2 ≤ E(ξk · (Xk − Xk−1))

2 < ∞,

а iндикатор 1{τ ≥ k} = 1 − 1{τ ≤ k − 1} ∈ Fk−1. Отже, Gt∧τ ∈ H′

,
i H′

– стiйкий пiдпростiр. Визначимо єдиним чином проекцiю
N процесу M − M0 на пiдпростiр H′

. За теоремою про iснуван-
ня, єдинiсть та властивостi проекцiї, процес N належить до H′

,
отже, вiн має вигляд

Nt =

t∑

k=1

ξk · (Xk − Xk−1),

а рiзниця L := M − M0 ортогональна до H′

; за лемою 3.2.126 ця
рiзниця L є сильно ортогональною до H′

, а значить, i до N . Отже,
M = M0 + N + L – шуканий розклад. Його єдинiсть доводиться
так само, як вiдповiдне твердження теореми 3.2.123.
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3.2.11 Означення та деякi властивостi мiнiмальних
мартингальних мiр

Якщо дисконтований цiновий процес X є мартингалом вiдно-
сно мiри P, то з теорем 3.2.123 i 3.2.127 вiдразу випливає iснуван-
ня та спосiб побудови стратегiї, що мiнiмiзує локальний ризик.

Теорема 3.2.128. Якщо P – мартингальна мiра, то стратегiя,
що мiнiмiзує локальний ризик, iснує. Процес коштiв будь-якої
такої стратегiї визначається формулою

Vt = E(H | Ft), t ∈ T, (3.2.32)

а процес витрат задається формулою

Ct = V0 + Lt, t ∈ T, (3.2.33)

де L – сильно ортогональний до X P-мартингал з розкладу
Кунiта–Ватанабе процесу V .

Доведення. Застосуємо теореми 3.2.123 та 3.2.127. Згiдно з тео-
ремою 3.2.127, iснує розклад

H = V0 +

t∑

k=1

ξk · (Xk − Xk−1) + LT ,

а тодi з теореми 3.2.123 стратегiя, що мiнiмiзує локальний ризик,
iснує. При цьому її капiтал Vt задається формулою

Vt = V0 +

t∑

k=1

ξk · (Xk − Xk−1) + Lt = E(H | Ft)

для будь-якої стратегiї ξ, що мiнiмiзує локальний ризик, а про-
цес витрат дорiвнює

Ct = Vt −Gt = Vt −
t∑

k=1

ξk · (Xk − Xk−1) = V0 + Lt,

тобто задається єдиним чином.
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Рiвнiсть (3.2.32) є аналогiчною до (3.2.11) i в цьому розумiннi
вона задає справедливу цiну платiжного зобов’язання H в мо-
мент t. Якщо дисконтований цiновий процес X не є мартингалом
вiдносно мiри P, можна намагатися шукати капiтал V страте-
гiї, що мiнiмiзує локальний ризик, у виглядi Vt = EP∗(H | Ft),
де P∗ ∼ P, P∗ – мартингальна мiра. Покажемо, що це можна
зробити, якщо P∗ є мiнiмальною мартингальною мiрою.

Означення 3.2.129. Мiра P∗ ∈ P називається мiнiмальною мар-
тингальною мiрою, якщо E (dP∗/dP)

2
< ∞ i при цьому будь-який

мартингал M ∈ L2(P), сильно ортогональний до X, також є i
P∗-мартингалом.

Теорема 3.2.130. Якщо на ймовiрнiсному просторi (Ω,F) iснує
мiнiмiльна мартингальна мiра для дисконтованого цiнового
процесу X, то для капiталу V стратегiї, що мiнiмiзує локаль-
ний ризик, має мiсце зображення Vt = EP∗(H | Ft), t ∈ T.

Доведення. В силу теореми 3.2.123 платiжне зобов’язання H до-
пускає розклад

H = C +

T∑

k=1

ξk · (Xk − Xk−1) + LT ,

а капiтал Vt має вигляд

Vt = C +

t∑

k=1

ξk · (Xk − Xk−1) + Lt.

Оскiльки процес X є P∗-мартингалом, i при цьому

EP∗ |ξk · (Xk − Xk−1)| ≤
(

E|ξk · (Xk − Xk−1)|2E
(

dP∗

dP

)2
) 1

2

< ∞,

то процес

Gt =

t∑

k=1

ξk · (Xk − Xk−1)
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є P∗-мартингалом, а L є квадратично-iнтегровним P-мартинга-
лом, сильно ортогональним до X, отже, вiн є, за означенням мi-
нiмальної мартингальної мiри, P∗-мартингалом. Тому V також
є P∗-мартингалом зi значенням H в момент T , звiдки одержуємо
Vt = EP∗(H | Ft).

Тепер з’ясуємо, якi умови на цiновий процес X забезпечують
iснування мiнiмальної мартингальної мiри. Для цього нам по-
трiбно зв’язати перетворення мартингалу з переходом до еквi-
валентної ймовiрносної мiри.

3.2.12 Експонента Долеан та теорема Гiрсанова
для дискретного часу

Почнемо з “мультиплiкативного” перетворення мартингала
при перетвореннi ймовiрнiсної мiри.

Лема 3.2.131. Нехай P̃ – ймовiрнiсна мiра, еквiвалентна до мi-
ри P. Узгоджений з деякою фiльтрацiєю {Ft, t ∈ T} процес M̃

буде P̃-мартингалом тодi i тiльки тодi, коли випадковий про-
цес

Mt := M̃tE

[
dP̃

dP

∣∣∣Ft

]
, t ∈ T

буде P-мартингалом.

Доведення. Позначимо додатний мартингал

Zt = E

[
dP̃

dP

∣∣∣Ft

]

(додатнiсть випливає з еквiвалентностi мiр P̃ i P). Очевидно,
M̃t ∈ L1(P̃) тодi i тiльки тодi, коли M̃tZt ∈ L1(P). Тепер, якщо
A ∈ Ft w

A
M̃t+1dP̃ =

w

A
M̃tdP̃,
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то

w

A
M̃t+1E

[
dP̃

dP

∣∣∣Ft+1

]
dP =

w

A
M̃tE

[
dP̃

dP

∣∣∣Ft

]
dP,

w

A
M̃t+1Zt+1dP =

w

A
M̃tZtdP

i обернене твердження теж, очевидно, є вiрним.

Теорема 3.2.132. 1. Якщо P̃ ∼ P – ймовiрнiсна мiра, то iснує
такий P-мартингал L, що L0 = 1, Lt+1 − Lt > −1 P-м.н., t =

0, 1, . . .T − 1 i мартингал Zt = E
[
dP̃/dP | Ft+1

]
можна подати у

виглядi

Zt =

t∏

k=1

(1 + Lk − Lk−1), t = 1, . . .T . (3.2.34)

2. Навпаки, якщо P-мартингал L є таким, що

L0 = 1 Lt+1 − Lt > −1 P-м.н., t = 0, 1, . . .T − 1

i при цьому процес

Zt =

t∏

k=1

(1 + Lk − Lk−1), t = 1, . . .T , Z0 = 1

є P-мартингалом, то формула dP̃/dP = ZT визначає ймовiрнi-
сну мiру P̃ ∼ P.

Доведення. 1. Визначимо

L0 = 1, Lt+1 =
Zt

Zt−1

− 1 + Lt.

Треба лише довести, що L – P-мартингал. Перевiримо iнтегров-
нiсть:

E

(
Zt

Zt−1

∣∣∣Ft−1

)
=

1

Zt−1

E(Zt | Ft−1) = 1, (3.2.35)
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причому всi випадковi величини додатнi, отже, E (Zt/Zt−1) = 1 i
Lt+1 ∈ L1(P), якщо Lt ∈ L1(P). За iндукцiєю отримуємо, що Lt+1 ∈
L1(P) для всiх t. Далi з (3.2.35) випливає, що

E(Lt+1 | Ft) = E

(
Zt+1

Zt

∣∣∣Ft

)
− 1 + Lt = Lt.

2. Треба лише довести, що EZT = 1. Але, оскiльки Z – мар-
тингал, то EZT = Z0 = 1.

Зауваження 3.2.133. Додатний мартингал з неперервним ча-
сом ще називають стохастичною експонентою Долеан; вiн допу-
скає iнтегральне зображення вiдносно мартингальної складової
свого логарифму. За аналогiєю, (3.2.34) називають мультиплi-
кативним зображенням стохастичної експоненти Долеан з дис-
кретним часом.

Теорема 3.2.134. (Дискретний варiант формули Гiрсанова –
адитивного перетворення мартингала при замiнi мiри.)

Нехай P̃ ∼ P, L – мартингал iз зображення (3.2.34). Нехай
також M̃ – такий P̃-мартингал, що M̃ ∈ L1(P) для всiх t ∈ T.
Тодi випадковий процес

Mt = M̃t +

t∑

k=1

E[(Lk − Lk−1)(M̃k − M̃k−1) | Fk−1] (3.2.36)

є P-мартингалом.

Зауваження 3.2.135. Рiвнiсть (3.2.36) можна розглядати як роз-
клад Дуба процеса M на P̃-мартингал i передбачуваний про-
цес. Вона показує, як перетворюється мартингал при замiнi ймо-
вiрнiсної мiри. Щодо неперервного часу, вiдповiднi твердження
мiстяться в п. A.2.4.

Доведення. Оскiльки

Lk − Lk−1 =
Zk

Zk−1

− 1,
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то спочатку доведемо, що

Zk

Zk−1
(M̃k − M̃k−1) ∈ L1(P).

Але
EZk|M̃k| = E

P̃
|M̃k| < ∞

i
EZkM̃k−1 = EZk−1M̃k−1 = E

P̃
M̃k−1 < ∞.

Тепер, покладемо для будь-якого n ≥ 1

τn = inf

{
t ∈ T : Zt ≤

1

n

}
∧T .

Тодi 1{τn ≥ k} Zk

Zk−1

|M̃k − M̃k−1| ≤ nZk|M̃k − M̃k−1| ∈ L1(P).

Тому на множинi {τn ≥ k}

E[(Lk − Lk−1)(M̃k − M̃k−1) | Fk−1] =

=
1

Zk−1
E[Zk(M̃k − M̃k−1) | Fk−1] − E(M̃k − M̃k−1 | Fk−1) =

=
1

Zk−1

E
P̃
(M̃k | Fk−1) − E[E(Zk | Fk−1)]M̃k−1 | Fk−1} =

=
1

Zk−1
E

P̃
(M̃k − M̃k−1 | Fk−1) − E(M̃k − M̃k−1 | Fk−1) =

= −E(M̃k − M̃k−1) | Fk−1).

З останньої рiвностi одержуємо, що1{τn ≥ k}E(M̃k − M̃k−1 | Fk−1) = 0.

Тепер треба спрямувати n → ∞, очевидно, 1{τn ≥ k} ↑ 1 i ми
одержуємо E(M̃k − M̃k−1 | Fk−1) = 0, що i треба було довести.

271



3.2.13 Характеризацiя еквiвалентних мартингальних
мiр

Теорема Гiрсанова дозволяє описати тi еквiвалентнi мiри, якi
є мартингальними.

Розкладемо дисконтований цiновий процес X, який не є мар-
тингалом вiдносно мiри P, за Дубом:

X = M + A,

де M – P-мартингал, A – передбачуваний процес, обидва зi зна-
ченнями у Rd.

Теорема 3.2.136. Нехай P∗ ∼ P, EP∗ |Xt| < ∞ для всiх t ∈ T.
Процес X є P∗-мартингалом тодi i тiльки тодi, коли для всiх
процесiв M i A з розкладу X = M + A виконується рiвнiсть

At = −
t∑

k=1

E[(Lk − Lk−1)(Mk − Mk−1) | Fk−1] =

= −
t∑

k=1

E[(Lk − Lk−1)(Xk − Xk−1) | Fk−1] P-м.н.

для всiх t = 1, 2, . . . ,T .

Доведення. Друга рiвнiсть очевидна, тому доведемо лише пер-
шу. Необхiднiсть. Якщо X – P∗-мартингал,то за теоремою 3.2.134

Xt +

t∑

k=1

E[(Lk − Lk−1)(Xk − Xk−1) | Fk−1] =

= Xt +

t∑

k=1

E[(Lk − Lk−1)(Mk − Mk−1) | Fk−1]

є P-мартингалом, звiдки, в силу єдиностi розкладу Дуба,

At = −
t∑

k=1

E[(Lk − Lk−1)(Mk − Mk−1) | Fk−1]. (3.2.37)
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Достатнiсть. Нехай має мiсце рiвнiсть (3.37). Тодi

At − At−1 = −E[(Lt − Lt−1)(Mt − Mt−1) | Ft−1].

Але за побудовою, At − At−1 = E(Xt − Xt−1 | Ft−1). Отже,

EP∗(Xt − Xt−1 | Ft−1) = E[Zt(Xt − Xt−1) | Ft−1] =

= E[(Zt − Zt−1)(Xt − Xt−1) | Ft−1]−

−Zt−1E[(Lt − Lt−1)(Mt − Mt−1) | Ft−1] =

= Zt−1E[(Lt − Lt−1)(Xt − Xt−1) | Ft−1]−

= Zt−1E[(Lt − Lt−1)(Mt − Mt−1) | Ft−1] =

= Zt−1E[(Lt − Lt−1)(At − At−1) | Ft−1] = 0;

тут ми використали рiвнiсть Zt − Zt−1 = Zt−1(Lt − Lt−1), яка ви-
пливає з теореми 3.2.132, а також той факт, що

E[(Lt − Lt−1)(At − At−1) | Ft−1] =

= (At − At−1)E(Lt − Lt−1 | Ft−1) = 0).

3.2.14 Характеризацiя мiнiмальної мартингальної
мiри

Використаємо тепер розклад Дуба процеса X за мiрою P: X +
M + A для характеризацiї мiнiмальної мартингальної мiри. На-
гадаємо, що процес X квадратично iнтегровний.

Лема 3.2.137. Якщо X – квадратично iнтегровний процес, то
i P-мартингал M iз розкладу Дуба теж є квадратично iнте-
гровним.

Доведення. За побудовою, At − At−1 = E(Xt − Xt−1 | Ft−1) i права
частина квадратично iнтегровна. Тому за iндукцiєю легко дове-
сти, що процес A, а значить i M – квадратично iнтегровнi.
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Теорема 3.2.138. Нехай P∗ ∈ P, i E (dP∗/dP)
2

< ∞. Мiра P∗ буде
мiнiмальною мартингальною мiрою тодi i тiльки тодi, коли
P-мартингал L iз зображення (3.2.34), побудованого для

Zt = E

(
dP∗

dP

∣∣∣Ft

)
,

в свою чергу, допускає зображення у виглядi дискретного стоха-
стичного iнтегралу вiдносно P-мартингала M з розкладу X =
= M + A:

Lt = 1 +

t∑

k=1

ηk(Mk − Mk−1), t ∈ T, (3.2.38)

де η – деякий передбачуваний d-вимiрний процес.

Доведення. Достатнiсть. За означенням 3.2.129, треба дове-
сти, що будь-який квадратично iнтегровний P-мартингал N , стро-
го ортогональний до X, буде P∗-мартингалом. Нехай

E(Nt − Nt−1 | Ft−1) = 0, E[(Nt − Nt−1)(Xt − Xt−1) | Ft−1] = 0.

Позначимо

Zt = E

[
dP∗

dP
| Ft

]
.

Згiдно з лемою 3.2.131, треба довести, що NtZt – P-мартингал.
Цей процес є узгодженим i вiн iнтегровний, оскiльки N i Z, за
умовою, квадратично iнтегровнi. Запишемо рiвнiсть

NtZt − Nt−1Zt−1 = Zt−1(Nt − Nt−1) + Nt−1(Zt − Zt−1)+

+(Nt − Nt−1)(Zt − Zt−1).

Оскiльки N i Z P-мартингали, то достатньо довести, що

E[(Nt − Nt−1)(Zt − Zt−1) | Ft−1] = 0.

Запишемо тепер рiвностi

Zt − Zt−1 = Zt−1(Lt − Lt−1) = Zt−1ηt−1(Mt − Mt−1) =

= Zt−1ηt−1(Xt − Xt−1) − Zt−1ηt−1(At − At−1).
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З них випливає, що для будь-якого c > 0 на множинi {ω :
‖ηt−1‖ ≤ c} ∈ Ft−1

E[(Nt − Nt−1)(Zt − Zt−1) | Ft−1] =

= Zt−1ηt−1E[(Nt − Nt−1)(Xt − Xt−1) | Ft−1]−

−Zt−1ηt−1(At − At−1)E(Nt − Nt−1 | Ft−1) = 0.

Спрямовуючи c → ∞, одержимо, що

E[(Nt − Nt−1)(Zt − Zt−1) | Ft−1] P-м.н.

Необхiднiсть. Запишемо розклад за теоремою Кунiта-Ватана-
бе вiдносно квадратично iнтегровного мартингала M (див. лему
3.2.137) та мiри P:

Zt = 1 +

t∑

k=1

ζk(Mk − Mk−1) + Λt, (3.2.39)

де Λt – квадратично iнтегровний P-мартингал, строго ортого-
нальний до M. Одночасно вiн буде строго ортогональним до X,
позаяк

E[(Λt − Λt−1)(Xt − Xt−1) | Ft−1] =

= E[(Λt − Λt−1)(Mt − Mt−1) | Ft−1)+

+(At − At−1)E(Λt − Λt−1 | Ft−1) = 0.

Тому, за означенням мiнiмальної iнтегральної мiри, Λ – P∗-мар-
тингал. Тодi за лемою 3.2.131, ΛtZt P-мартингал. Але

ΛtZt = Λt + Λt

t∑

k=1

ζk(Mk − Mk−1) + Λ
2
t , (3.2.40)

при цьому Λ P-мартингал, i в силу строгої ортогональностi Λ до
M, другий доданок в правiй частинi (3.2.40) теж є P-мартингалом
(iнтегровнiсть його випливає з того, що ζk(Mk − Mk−1) ∈ L2(P)).
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Отже, Λ
2
t – мартингал, а тодi його математичне сподiвання ста-

ле, тобто EΛ
2
t = Λ

2
0 = 0, звiдки Λt = 0 P-м.н. для всiх t ∈ T. Це

означає, що розклад (3.2.39) насправдi має вигляд

Zt = 1 +

t∑

k=1

ζk(Mk − Mk−1) + Λt,

а тодi
Lt+1 − Lt = Z−1

t (Zt − Zt−1) = ζtZ
−1
t (Mk − Mk−1),

i можна покласти в (3.2.38) ηk := ζkZ
−1
t .

Наслiдок 3.2.139. Мiнiмальна мартингальна мiра, якщо iснує,
то лише одна.

Доведення. Нехай P∗ i P∗∗ – двi мiнiмальнi мартингальнi мiри,

Zt = E

[
dP∗

dP

∣∣∣Ft

]
, Z

′

t = E

[
dP∗∗

dP

∣∣∣Ft

]
,

Lt i L
′

t – вiдповiднi P-мартингали з розкладу (3.2.34), записаного
для Lt i L

′

t, вiдповiдно. Тодi, з одного боку, з (3.2.38) випливає,
що

Lt − L
′

t =

t∑

k=0

ηk(Mk − Mk−1)

для деякого передбачуваного d-вимiрного процесу η, з iншого
боку, згiдно з теоремою 3.2.136, процес A з розкладу X = M + A,
одночасно дорiвнює

At = −
t∑

k=1

E[(Lk − Lk−1)(Mk − Mk−1) | Fk−1] =

= −
t∑

k=1

E[(L
′

k − L
′

k−1)(Mk − Mk−1) | Fk−1],

звiдки

E[((Lk − L
′

k) − (Lk−1 − L
′

k−1))(Mk − Mk−1) | Fk−1] = 0,
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тобто Lt−L
′

t строго ортогональний до M. Тодi на множинi {‖ηk‖ ≤
≤ c} для довiльного c > 0 отримуємо:

ηk · E[{‖Mk − Mk−1‖2 | Fk−1}] = 0,

отже, Lt = L
′

t P-м.н. для всiх t ∈ T.

3.2.15 Iснування та єдинiсть мiнiмальної
мартингальної мiри в одновимiрному випадку

Нехай d = 1. Тодi за виконання умови теореми 3.2.119 та
деякої додаткової умови мiнiмальна мартингальна мiра iснує i
єдина.

Теорема 3.2.140. Нехай на фiнансовому ринку iснує єдиний
дисконтований ризиковий актив {Xt,Ft, t ∈ T}, що задовольняє
двi умови: нерiвнiсть (3.2.29) з деяким δ > 0, умову

(Xt − Xt−1)E(Xt − Xt−1 | Ft−1) < E[(Xt − Xt−1)
2 | Ft−1] (3.2.41)

та умову P{ω ∈ Ω : σ2
t = var(Xt − Xt−1 | Ft−1) 6= 0} = 1.

Тодi iснує єдина мiнiмальна мартингальна мiра P∗, щiль-
нiсть якої задається формулою

dP∗

dP
=

T∏

k=1

(1 + Lk − Lk−1), Lt = 1 +

t∑

k=1

ηk(Mk − Mk−1),

де X = M + A – розклад Дуба процесу X, а

ηt = − 1

σ2
t

E(Xt − Xt−1 | Ft−1). (3.2.42)

Доведення. Якщо X = M +A – розклад Дуба процесу X вiдносно
мiри P, то, за побудовою, Ak − Ak−1 = E(Xk − Xk−1 | Fk−1). Отже,

E[(Mk − Mk−1)
2 | Fk−1] = E[(Xk − Xk−1)

2 | Fk−1]−
−[E(Xk − Xk−1 | Fk−1)]

2 = var(Xk − Xk−1) = σ2
k.
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Тому для процесу ηk = −E(Xk − Xk−1 | Fk−1)/σ
2
k з (3.2.42) викону-

ються рiвностi

E[(ηk · (Mk − Mk−1))
2 | Fk−1] = η2

k · σ2
k =

1

σ2
k

[E(Xk − Xk−1 | Fk−1)]
2.

Але, за умов теореми,

[E(Xk − Xk−1 | Fk−1)]
2 ≤ δE[(Xk − Xk−1)

2 | Fk−1],

звiдки

[E(Xk − Xk−1 | Fk−1)]
2 ≤ δσ2

k + δ[E(Xk − Xk−1 | Fk−1)]
2,

значить, [E(Xk − Xk−1 | Fk−1)]
2 ≤ δ

1−δ
σ2

k, i, якщо позначити C =

= δ
1−δ

, то, нарештi, E[(ηk · (Mk − Mk−1))
2 | Fk−1] ≤ C P-м.н. Тому

випадковий процес Lt = 1 +
∑t

k=1 ηk · (Mk − Mk−1) є квадратично
iнтегровним P-мартингалом. При цьому, за умови (3.2.41),

Lt − Lt−1 = ηt · (Mt − Mt−1) =

= ηt · (Xt − Xt−1) − ηt · E(Xt − Xt−1 | Ft−1) =

= − 1

σ2
t

E(Xt − Xt−1 | Ft−1) [(Xt − Xt−1) − E(Xt − Xt−1 | Ft−1)] >

> − 1

σ2
t

E[(Xt − Xt−1)
2 | Ft−1] + [E(Xt − Xt−1 | Ft−1)]

2.

Тому випадковий процес

Zt =

t∏

k=1

(1 + Lk − Lk−1) =

t∏

k=1

(1 + ηk · (Mk − Mk−1))

є P-м.н. додатним. Ясно з доведеного вище, що це квадратично
iнтегровний мартингал. Тому за теоремою 3.2.138 Zt = E[dP∗/dP|Ft],
де мiра P∗ ∼ P, причому щiльнiсть dP∗/dP є квадратично iнте-

гровною. Далi, EP∗ |Xt| ≤
(
EX2

t E [dP∗/dP]
2
)1/2

< ∞. Тепер,

At − At−1 = E(Xt − Xt−1 | Ft−1) =

= −ηt · σ2
t = −ηtE[(Mt − Mt−1)

2 | Ft−1] =

= E[−ηt · (Mt − Mt−1) · (Mt − Mt−1) | Ft−1] =

= −E[(Lt − Lt−1)(Mt − Mt−1) | Ft−1],
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що, згiдно з теоремою 3.2.136 означає, що P∗ – еквiвалентна
мартингальна мiра. Оскiльки мартингал L допускає зображе-
ння Lt = 1 +

∑t
k=1 ηk · (Mk − Mk−1), то, згiдно з теоремою 3.2.138,

P∗ – мiнiмальна мартингальна мiра, а її єдинiсть доведено в
наслiдку 3.2.139.

Приклад 3.2.141. (Продовження прикладу 3.2.122.) Нехай, в по-
значеннях прикладу 3.2.122, ERk = m i DRk = σ2. Перетворимо
умову (3.2.28) або еквiвалентну умову (3.2.29):

E((Xk − Xk−1) | Fk−1) = Xk−1
m − r

1 + r
, E

[
(Xk − Xk−1)

2/Fk−1

]
=

= X2
k−1E

(Rk − r

1 + r

)2
=

X2
k−1

(1 + r)2

[
σ2 + m2 − 2rm + r2

]
.

Тoму умова (3.2.28) еквiвалентна нерiвностi

(Xk − Xk−1)Xk−1
m − r

1 + r
<

X2
k−1

(1 + r)2
[σ2 + (m − r)2].

Оскiльки Xk − Xk−1 = Xk−1 · Rk−r
1+r

, то умова (3.2.28), нарештi,
еквiвалентна нерiвностi (Rk − r)(m − r) < σ2 + (m − r)2, або

Rk(m − r) < σ2 + m(m − r) P-м.н. (3.2.43)

Нерiвнiсть (3.2.43) еквiвалентна iснуванню мiнiмальної мартин-
гальної мiри. Якщо m > r, то умова (3.2.43) перетворюється на
Rk < σ2+m(m−r)

m−r
, або Rk < m + σ2

m−r
, а якщо m < r, то одержуємо

Rk > σ2+m(m−r)
m−r

, або Rk > m − σ2

m−r
. Якщо m = r, сама мiра P є

мартингальною, i умова (3.2.43) непотрiбна.
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3.3 Фiнансовi ринки з неперервним часом

3.3.1 Перехiд вiд моделi з дискретним часом до
неперервного часу

Розглянемо спочатку модель фiнансового ринку з дискретним
часом. Нехай початковий момент – це t = 0, а момент вико-
нання деякого Європейського платiжного зобов’язання – це T .
Мiж цими двома моментами часу насправдi може вiдбутися ду-
же багато перiодiв торгiв, а тодi обчислення навiть у найпро-
стiшiй бiномiальнiй моделi стають дуже складними. З iншого
боку, з iмовiрнiсної теорiї наближень розподiлiв вiдомо, що бi-
номiальний розподiл при збiльшеннi числа випробувань добре
наближається нормальним. Тобто можна сподiватися, що при
збiльшеннi числа перiодiв ми одержимо простiшу формулу цi-
ни Європейського платiжного зобов’язання, якщо перейдемо у
бiномiальнiй моделi до границi при необмеженому збiльшеннi
числа перiодiв. Опишемо математично вiдповiдну модель, яка
дає можливiсть граничного переходу.

Математичнi умови на модель з дискретним часом,
якi дають можливiсть граничного переходу

Нехай зараз T означає дату подання платiжного зобов’язання
до виконання, а вiдрiзок [0,T ] розбито на N операцiйних перiо-
дiв довжиною δ = T/N , тобто операцiї здiйснюються у моменти
0, δ, 2δ, . . . , (N − 1)δ,T .

Вважатимемо, що ринок складається з одного безризиково-
го й одного ризикового активу, цiни яких позначимо B(N) i S(N),
причому

B
(N)
k := B

(N)
kδ = (1 + rN )k,

де rN > 0 – вiдсоткова ставка. Припустимо, що цiни B
(N)
k та S

(N)
k :=

S
(N)
kδ задовольняють наступнi умови:

1. lim
N→∞

(1 + rN )k = erT , де rN > 0 – фiксоване число. (3.3.1)
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Ця умова еквiвалентна такiй:

lim
N→∞

NrN = rT .

2. Початковi цiни S
(N)
0 = S0 не залежать вiд N , S0 > 0 – фiксо-

ване число.
3. Цiни S

(N)
k є випадковими величинами на ймовiрнiсному

просторi
(
ΩN ,F (N), P∗

N

)
, де P∗

N – мiра, нейтральна до ризику для
вiдповiдної наближеної моделi, тобто дисконтований цiновий
процес

X
(N)
k :=

S
(N)
k

(1 + rN )k
, 0 ≤ k ≤ N ,

є P∗
N -мартингалом вiдносно фiльтрацiї F (N), де

F (N)
k := σ{S(N)

1 , . . . ,S
(N)
k }.

4. Доходи

R
(N)
k :=

S
(N)
k − S

(N)
k−1

S
(N)
k−1

, 1 ≤ k ≤ N

незалежнi в сукупностi вiдносно мiри P∗
N i обмеженi у наступно-

му сенсi: iснують числовi послiдовностi −1 ≤ αN ≤ βN , N ≥ 1

такi що αN ≤ R
(N)
k ≤ βN , 1 ≤ k ≤ N , i при цьому

lim
N→∞

αN = lim
N→∞

βN = 0.

5. Дисперсiї DP∗

N
(R

(N)
k ) задовольняють умову

σ2
N :=

1

T

N∑

k=1

DP∗

N

(
R

(N)
k

)
→ σ2 ∈ (0,∞).

За виконання умов 1–5 доведемо слабку збiжнiсть, тобто, в да-
ному випадку, збiжнiсть за розподiлом, цiни ризикового акти-
ву S

(N)
N в момент T . Для цього використаємо наступний варiант

центральної граничної теореми.
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Теорема 3.3.1. Нехай {ξ(N)
k , 1 ≤ k ≤ N ,N ≥ 1} – незалежнi в

сукупностi випадковi величини, що задовольняють умови:

а) iснує числова послiдовнiсть {aN ,N ≥ 1} така, що

max
1≤k≤N

|ξ(N)
k | ≤ aN

з iмовiрнiстю 1 i aN → 0, N → ∞;

б) iснує послiдовнiсть мiр {PN ,N ≥ 1}, еквiвалентних до мi-
ри P i таких, що математичне сподiвання

EPN

(
N∑

k=1

ξ
(N)
k

)
→ a,

де a ∈ R – деяке число;

в) дисперсiя

DPN

(
N∑

k=1

ξ
(N)
k

)
→ b2 ∈ (0,∞).

Тодi розподiл суми
∑N

k=1 ξ
(N)
k за мiрою PN слабко збiгається до

нормального розподiлу N(a, b2).

Зауваження 3.3.2. Твердження типу теореми 3.3.1 називаються
теоремами в схемi серiй, оскiльки кожний набiр {ξ(N)

k , 1 ≤ k ≤
≤ N ,N ≥ 1} – це певна серiя випадкових величин.

Тепер сформулюємо основний результат.

Теорема 3.3.3. Нехай {B(N)
k ,S

(N)
k , 1 ≤ k ≤ N ,N ≥ 1} задоволь-

няють умови 1) – 5). Тодi розподiл S
(N)
N за мiрою P∗

N слабко
збiгається до логнормального розподiлу з параметрами lnS0 +
+ rT − σ2T/2 i σ

√
T , тобто до розподiлу випадкової величини

ST := S0 exp {σ
√

Tξ+
(
r − σ2/2

)
T},

де ξ ∼ N(0, 1).
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Доведення. З метою технiчного спрощення припустимо, що S0 =
= 1. Запишемо розклад за формулою Тейлора

ln(1 + x) = x − x2

2
+ λ(x) · x2,

де |λ(x)| ≤ λ(α,β) при −1 < α ≤ x ≤ β, i λ(α,β) → 0 при α,β→ 0.

Тепер запишемо S
(N)
N у виглядi добутку

S
(N)
N =

N∏

k=1

(1 + R
(N)
k ),

причому всi множники в ньому додатнi, i застосуємо вищезгада-
ну формулу Тейлора до цього добутку:

lnS
(N)
N =

N∑

k=1

ln
(
1 + R

(N)
k

)
=

N∑

k=1

(R
(N)
k − 1

2

(
R

(N)
k

)2

) + ΛN ,

де залишковий член ΛN задовольняє нерiвнiсть

ΛN ≤ λ (αN ,βN )

N∑

k=1

(R
(N)
k )2.

При цьому αN ∨βN → 0 при N → ∞, значить, λ(αN ,βN ) → 0, а

EP∗

N

N∑

k=1

(R
(N)
k )2 = DP∗

N

N∑

k=1

(R
(N)
k )2 +

N∑

k=1

(
EP∗

N
R

(N)
k

)2

,

i права частина є обмеженою, оскiльки P∗
N – мартингальна мiра,

тобто EP∗

N
R

(N)
k = rN , i

N∑

k=1

(
EP∗

N
R

(N)
k

)2

= Nr2
N = (NrN )rN → 0,N → ∞,

а DP∗

N

∑N
k=1

(
R

(N)
k

)2

обмежена за умовою 5.
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Таким чином, ΛN → 0 в середньому, а значить, i за ймовiрнi-
стю, отже, достатньо довести, що

N∑

k=1

(
R

(N)
k − 1

2

(
R

(N)
k

)2
)

вiдносно мiри P∗
N слабко збiгається до логнормального розподiлу

з параметрами, вказаними в умовi теореми.
Позначимо

ξ
(N)
k := R

(N)
k − 1

2

(
R

(N)
k

)2

i перевiримо, що для цих випадкових величин виконуються умо-
ви теореми 3.3.1. Умова а):

|ξ(N)
k | ≤ αN ∨ βN +

1

2
(αN ∨ βN )2 → 0, N → ∞

в силу умови 4). Умова б):

EP∗

N

N∑

k=1

ξ
(N)
k = NrN − 1

2

N∑

k=1

DP∗

N
R

(N)
k +

1

2

N∑

k=1

(
ER

(N)
k

)2

.

При цьому

NrN → rT , −1

2

N∑

k=1

DP∗

N
R

(N)
k → −1

2
σ2T

в силу умов 1 i 5, а
∑N

k=1

(
ER

(N)
k

)2

→ 0, як уже було доведено

ранiше. Отже,

EP∗

N

N∑

k=1

ξ
(N)
k →

(
r − 1

2
σ2

)
T при N → ∞.

Умова в): треба перевiрити граничну поведiнку

DP∗

N

N∑

k=1

ξ
(N)
k = DP∗

N

N∑

k=1

(
R

(N)
k − 1

2

(
R

(N)
k

)2
)

.
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В силу незалежностi випадкових величин R
(N)
k − 1

2

(
R

(N)
k

)2
дис-

персiя їхньої суми дорiвнює

N∑

k=1

DP∗

N

(
R

(N)
k − 1

2
(R

(N)
k )2

)
=

=

N∑

k=1

DP∗

N

(
R

(N)
k

)
+

N∑

k=1

DP∗

N

(1

2
(R

(N)
k )2

)
−

−2

N∑

k=1

EP∗

N

(1

2
(R

(N)
k )3

)
+ 2

N∑

k=1

EP∗

N
R

(N)
k EP∗

N

(1

2
(R

(N)
k )2

)
.

(3.3.2)

Перший доданок в правiй частинi (3.3.2) прямує до σ2T в силу
умови 5. Покажемо, що iншi доданки прямують до нуля. Розгля-

немо один з них, наприклад, оцiнимо
∑N

k=1 EP∗

N

(
R

(N)
k

)3
, всi iншi

оцiнюються аналогiчно. Очевидно,

N∑

k=1

∣∣∣∣EP∗

N

(
R

(N)
k

)3
∣∣∣∣ ≤ (αN ∨ βN )

N∑

k=1

EP∗

N

(
R

(N)
k

)2

=

= (αN ∨ βN )

[
N∑

k=1

DP∗

N

(
R

(N)
k

)
+ Nr2

N

]
→ 0,N → ∞,

оскiльки αN ∨ βN → 0, а вираз у дужцi обмежений. Остаточно,

DP∗

N

N∑

k=1

ξ
(N)
k → σ2T , N → ∞,

При побудовi дискретної моделi ми нiде не припускали, що
модель є бiномiальною. Подивимося тепер, як спростяться умо-
ви 1–5 для бiномiальної моделi.

Приклад 3.3.4. Припустимо, що на кожному кроцi R
(N)
k прийма-

ють лише два значення, −1 < aN < bN , причому цi значення
мають вигляд

aN = e−σ
√

δ − 1, bN = eσ
√

δ − 1,

σ > 0 задане, rN = rδ, δ = T/N .
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Це стандартне (хоча i не зовсiм реальне) припущення про те,
що цiна акцiї йде або “вгору” або “вниз”,

S
(N)
k

S
(N)
k−1

= 1 + aN або 1 + bN ,

i при цьому (1 + aN )(1 + bN ) = 1. Порiвняємо aN , rN i bN :

aN ∼ −σ
√
δ, bN ∼ σ

√
δ при N → ∞,

а це означає, що −1 < aN < rN < bN для достатньо великих N .
Будемо розглядати лише такi N , при цьому модель буде безар-
бiтражною i повною, значить, iснує єдина еквiвалентна мартин-
гальна мiра P∗

N . Обчислимо її:

P∗
N := P∗

N

(
R

(N)
k = aN

)
=

bN − rN

bN − aN

=

=
eσ

√
δ − 1 − rδ

eσ
√

δ − e−σ
√

δ
∼ σ

√
δ

2σ
√
δ
→ 1

2

при N → ∞. За цiєю мiрою E∗
NR

(N)
k = rN , умови 1–4, очевидно,

виконуються, а щодо умови 5, то

N∑

k=1

DP∗

N
R

(N)
k = N

(
a2

N

bN − rN

bN − aN

+ b2
N

rN − aN

bN − aN

)
− Nr2

N ∼

∼ N

2
(a2

N + b2
N ) =

=
σ2T

2

((eσ
√

δ − 1

σ
√
δ

)2

+
(1 − e−σ

√
δ

σ
√
δ

)2
)

.

Оскiльки обидва вирази,

eσ
√

δ − 1

σ
√
δ

i
1 − e−σ

√
δ

σ
√
δ

,

прямують до 1, то
N∑

k=1

DP∗

N
R

(N)
k → σ2T ,

тобто умову 5 теж виконано, i для такої бiномiальної моделi має
мiсце теорема 3.3.3.
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3.3.2 Формула Блека-Шоулса справедливої цiни
Європейського деривативу в моделi
з неперервним часом

Нехай розглядається модель фiнансового ринку з дискретним
часом, що задовольняє умови 1) – 5), нехай також f : R → R+ –
обмежена вимiрна функцiя, C = f (S

(N)
N ) – платiжне зобов’яза-

ння, значення якого залежить лише вiд цiни акцiї в останнiй
момент часу T . Оскiльки для послiдовностi випадкових вели-
чин S

(N)
N має мiсце теорема 3.3.3, а в силу теореми Лебега про

мажоровану збiжнiсть, яка має мiсце i за умови слабкої збiжно-
стi послiдовностi випадкових величин, має мiсце збiжнiсть спра-
ведливих цiн:

Ef (ST ) = lim
N→∞

EP∗

N
f (S

(N)
N ), (3.3.3)

де математичне сподiвання в лiвiй частинi береться вiдносно
граничної мiри, тобто такої мiри, вiдносно якої випадкова вели-
чина ST має логнормальний розподiл з параметрами lnS0 + (r −
− σ2/2)T та σ2T .

Зокрема, рiвнiсть (3.3.3) є вiрною для Європейського опцiону
продажу, оскiльки в цьому випадку f (x) = (K − x)+, x ≥ 0, тобто
0 ≤ f (x) ≤ K.

Позначимо через x початкову цiну S0 акцiї, i нехай πput(x) –
це справедлива цiна Європейського опцiону продажу на акцiю
з початковою цiною x. Тодi з (3.3.3)

πput(x) = lim
N→∞

EP∗

N
(K − S

(N)
N )+e−rT .

Тепер скористаємось пут-колл паритетом для неперервного
часу, згiдно з яким

πcall(x) − πput(x) = x − Ke−rT

(множник e−rT вiдповiдає дисконтуванню з вiдсотковою ставкою
r за перiод часу T ). Отже,

πcall(x) = x − Ke−rT + e−rT lim
N→∞

EP∗

N
(K − S

(N)
N )+ =

= e−rT lim
N→∞

EP∗

N
(S

(N)
N − K)+.

(3.3.4)
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Обчислимо πcall(x) в лiвiй частинi (3.3.4) з урахуванням теоре-
ми 3.3.3.

Теорема 3.3.5. (Формула Блека-Шоулса справедливої цiни Єв-
ропейського опцiону купiвлi.) Нехай цiна акцiї ST в момент T

має вигляд ST = x exp
{
σ
√

Tξ + (r − σ2/2)T
}

, де ξ ∼ N(0, 1).

Тодi справедлива цiна Європейського опцiону купiвлi на цю
акцiю дорiвнює

πcall(x) = xΦ(d+(x,T)) − e−rTKΦ(d−(x,T )), (3.3.5)

де Φ(x) = 1√
2π

r x

−∞ e−y2/2dy – стандартна нормальна функцiя
розподiлу,

d+(x,T) =
ln(x/K) + (r + σ2/2)T

σ
√

T
, (3.3.6)

d−(x,T ) = d+(x,T ) − σ
√

T =
ln(x/K) + (r − σ2/2)T

σ
√

T
. (3.3.7)

Доведення. Очевидно,

πcall(x) = e−rT
w

R

(
xeσ

√
Ty+rT−σ2T/2 − K

)+

e−y2/2dy =

= e−rT
w ∞

−d−(x,T )

(
xeσ

√
Ty−rT−σ2T/2 − K

)
e−y2/2dy =

=
x√
2π

w ∞

−d−(x,T )
e−(y−σ

√
T)2/2dy − e−rTK(1 − Φ(−d−(x,T ))) =

= xΦ(d+(x,T )) − e−rTKΦ(d−(x,T)).

3.3.3 Залежнiсть цiни Блека-Шоулса вiд параметрiв
моделi. Грецькi символи

Як видно з формули Блека-Шоулса (3.3.5) та рiвностей (3.3.6)
i (3.3.7), справедлива цiна Європейського опцiону купiвлi в лог-
нормальнiй моделi насправдi залежить вiд значень параметрiв
x,T ,K, r,σ. Проаналiзуємо деякi з цих залежностей.
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1. Залежнiсть вiд x. Початкову цiну S0 = x ще називають
спотовою, тобто миттєвою, цiною (детально спотовi цiни i ставки
вивчено в роздiлi 1). Вiзьмемо першу похiдну по x вiд π(t, x):

∆(t, x) :=
∂

∂x
π(t, x) = Φ(d+(t, x)). (3.3.8)

Вправа 3.3.6. Довести рiвнiсть (3.3.8).

Ця перша похiдна називається Дельтою опцiону. Очевидно,
вона додатна для всiх x i не перевищує 1. Отже, π(t, x) зростає
по x.

Вiзьмемо другу похiдну по x вiд π(t, x), або першу похiдну вiд
∆(t, x). Ця похiдна називається Гаммою опцiону:

Γ(t, x) :=
∂

∂x
∆(t, x) =

∂2

∂x2
π(t, x) = ϕ(d+(t, x))

1

xσ
√

t
,

де ϕ – щiльнiсть стандартного нормального розподiлу. Гамма,
як i Дельта, додатна для всiх x, звiдки π(t, x) є опуклою вниз
за x. Зауважимо, що з нерiвностi 0 < ∆(t, x) < 1 випливає, що
|π(t, x) − π(t, y)| < |x − y|, тобто змiна справедливої цiни опцiону
менша за змiну спотової цiни акцiї. З iншого боку, зi строгої опу-
клостi вниз справедливої цiни випливає, що її функцiя нахилу
строго зростає, тобто для 0 < y < z i t > 0

π(t, z) − π(t, y)

z − y
>
π(t, y) − π(t, 0)

y − 0
=
π(t, y)

y
,

звiдки
π(t, z) − π(t, y)

π(t, y)
>

z − y

y
.

Аналогiчно, для 0 < x < y i t > 0

π(t, y) − π(t, x)

π(t, y)
>

y − x

y
.

Це означає, що вiдносна змiна справедливих цiн опцiонiв бiль-
ша за вiдносну змiну цих акцiй. Цей факт називають ефектом
кратностi опцiону (ефект кратностi в iншому контекстi обгово-
рювався в прикладi 3.2.35).
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2. Залежнiсть вiд T . Замiнимо T на t, щоб пiдкреслити мо-
жливу змiну дати виконання опцiону. Похiдна справедливої цi-
ни по t називається Тетою опцiону:

Θ(t, x) :=
∂

∂t
π(t, x) =

xσ

2
√

t
ϕ(d+(t, x)) + Kre−rt

Φ(d−(t, x)). (3.3.9)

Вправа 3.3.7. Довести формулу (3.3.9).

Очевидно, Θ(t, x) > 0, що пiдтверджує факт зростання спра-
ведливої цiни опцiону при збiльшеннi дати його виконання.

3. Рiвняння Блека-Шоулса. Якщо t > 0, то величини ∆, Γ i Θ

задовольняють таке спiввiдношення

Θ(t, x) = rx∆(t,x) +
1

2
σ2x2

Γ(t, x) − rπ(t, x),

або
∂π

∂t
= rx

∂π

∂x
+

1

2
σ2x2 ∂2π

∂x2
− rπ. (3.3.10)

Це рiвняння називають рiвнянням Блека-Шоулса.

Вправа 3.3.8. Одержати рiвняння (3.3.10).

При t ↓ 0 d+(t, x) → ∞ i d−(t, x) → ∞, якщо x > K, d+(t, x)
i d−(t, x) прямують до −∞, якщо x < K, i вони прямують до 0,
якщо x = K. Отже, π(t, x) → (x−K)+; значить, π(t, x) є розв’язком
задачi Кошi (3.3.10) з граничною умовою π(0, x) = (x − K)+.

4. Залежнiсть вiд вiдсоткової ставки r. Похiдна справедливої
цiни по r називається Ро опцiону:

ρ(t, x) :=
∂

∂r
π(t, x) = Kte−rt

Φ(d−(t, x)). (3.3.11)

Вправа 3.3.9. Довести рiвнiсть (3.3.11).

З формули (3.3.11) видно, що похiдна справедливої цiни по r
додатня, тобто цiна зростає по r.

5. Залежнiсть вiд волатильностi σ. Похiдна справедливої цi-
ни по σ називається Вегою опцiону. Вона дорiвнює

V(t, x) :=
∂

∂σ
π(t, x) = x

√
tϕ(d+(t, x)). (3.3.12)
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Вправа 3.3.10. Довести рiвнiсть (3.3.12).

Вега опцiону теж є додатною величиною, тобто за σ цiна
опцiону також зростає.

Символи ∆,Γ, Θ, ρ i V називають грецькими символами, або
просто Греками (Greeks), хоча V не є лiтерою грецького алфа-
виту.

3.3.4 Рiвняння Блека-Шоулса як результат аналiзу
змiни портфеля iнвестора

Розглянемо бiльш загальну ситуацiю, коли фiнансовий iнве-
стор тримає портфель, загальна вартiсть якого дорiвнює V , i
який може складатися з довiльного числа фiнансових дерива-
тивiв на одну i ту ж акцiю, цiна якої в момент t дорiвнює St.
Таким чином, V = V (t,St), де V = V (t, x) є функцiєю часу t ≥ 0 i
x ≥ 0. Припустимо, що V ∈ C1(R+) × C2(R+). Вважаємо, що цiна
акцiї St = x exp{(µ− σ2

2
)t+σWt}, тобто моделюється геометричним

броунiвським рухом. Запишемо формулу Iто (A.2.7) для V (t,St)
у наступнiй формi

V (t,St) = V (0, x) +
w t

0

∂V

∂t
dt +

w t

0

∂V

∂x
St

((
µ− σ2

2

)
dt + σdWt

)
+

+
1

2
σ2

w t

0

∂2V

∂x2
S2

t dt,

або, в диференцiальнiй формi,

dV =
∂V

∂t
dt +

∂V

∂x
St

((
µ− σ2

2

)
dt + σdWt

)
+

1

2
σ2 ∂2V

∂x2
S2

t dt =

=
∂V

∂t
dt +

∂V

∂x
dSt +

1

2
σ2 ∂2V

∂x2
S2

t dt.

Тепер припустимо для простоти, що V є цiною одного опцiону,
а портфель iнвестора складається з цього опцiону i деякого чи-
сла z акцiй, поки що невизначеного. Значення капiталу такого
портфелю дорiвнює

Π = V + zS = V (t,St) + zSt.
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Змiна у значеннi цього портфеля за малий промiжок часу до-
рiвнює dΠ = dV + zdS, якщо опустити аргумент t. Пiдставимо
значення dV i одержимо:

dΠ =
∂V

∂t
dt +

∂V

∂x
dS +

1

2
σ2 ∂2V

∂x2
S2dt + zdS.

Якщо в одержаному рiвняннi покласти z = −∂V
∂x

, тобто z дорiв-
нює значенню похiдної в початковий момент перед змiною часу
dt, то ми одержимо

dΠ =

(
∂V

∂t
+

1

2
σ2S2 ∂2V

∂x2

)
dt.

Тепер вiдзначимо, що це змiна лише частини капiталу, вкладе-
ного у ринковi активи. За умови безарбiтражностi вона дорiвнює
змiнi того ж капiталу, вкладеного у безризиковий актив з вiд-
сотковою ставкою r > 0, тобто величинi dΠ = rΠdt. Отже, ми
одержуємо рiвняння

rΠdt =

(
∂V

∂t
+

1

2
σ2S2 ∂2V

∂x2

)
dt,

або rΠ = ∂V
∂t

+ 1
2
σ2S2 ∂2V

∂x2 . Якщо тепер замiсть Π пiдставити його
вираз Π = V + zS = V − ∂V

∂x
S, одержимо

(V − ∂V

∂x
S) =

∂V

∂t
+

1

2
σ2S2 ∂2V

∂x2
,

або
∂V

∂t
+

1

2
σ2S2 ∂2V

∂x2
+ rS

∂V

∂x
− rV = 0.

Тепер врахуємо той факт, що в останньому рiвняннi S i x мож-
на позначити одним i тим самим символом, наприклад, S. Це
можна зробити тому, що можна записати V = V (t,S), де S – одно-
часно i друга змiнна, i цiна акцiї. Тодi рiвняння набуде вигляду

∂V

∂t
+

1

2
σ2S2 ∂2V

∂S2
+ rS

∂V

∂S
− rV = 0. (3.3.13)
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Це те ж саме рiвняння, що i (3.3.10), але воно вiдрiзняється зна-
ком похiдної по t. Справа в тому, що рiвняння (3.3.10) складено
для цiни на момент 0, i в ньому t – це час до виконання опцiо-
ну, а рiвняння (3.3.13) задає цiну опцiону V як функцiю часу
t, в який його придбано, i цiни S акцiї, на яку його укладено.
Якщо, як i ранiше, позначити T дату виконання опцiону, то су-
ма вищезгаданих “часiв” дорiвнює T , тобто коли один зростає,
другий спадає, що i зумовлює протилежнi знаки похiдних. Рiв-
няння (3.3.13) (так само, як i (3.3.10)) – це параболiчне рiвняння
другого порядку в частинних похiдних. Щоб знайти його єди-
ний розв’язок, як правило, додатково записують двi умови на
S, враховуючи наявнiсть другої похiдної по S, та одну умову на
t. Наприклад, V (t, a) = Va(t), V (t, b) = Vb(t), де Va i Vb – заданi
функцiї вiд t, V (S,T) = VT (S), VT – задана функцiя.

Для опцiону купiвлi граничнi умови матимуть вигляд

V (t, 0) = 0,
C(t,S)

S
→ 1, S → ∞, V (T ,S) = (S − K)+.

Щодо явного вигляду розв’язку рiвняння Блека-Шоулса в за-
гальному випадку див. [74] i [3].

3.3.5 Теорiя арбiтражу для ринкiв з неперервним
часом

Модель Блека-Шоулса

Нехай час t змiнюється неперервно на [0,∞), фiнансовий ри-
нок складається з двох активiв: безризикового Bt, t ≥ 0, який
можна трактувати як облiгацiю зi сталою вiдсотковою ставкою
r > 0, i який змiнюється за формулою dBt = rBtdt, або Bt = B0e

rt,
i ризикового St, t ≥ 0, який можна трактувати як акцiю. Поки
що не будемо зупинятися на однiй фiксованiй моделi цiни ак-
цiї, але зазначимо, що найчастiше розглядають, в деякому сенсi,
найпростiшу, модель геометричного броунiвського руху, а саме
dSt = µStdt + σStdWt, або

St = S0 exp{(µ− σ2/2)t + σWt}.
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В сукупностi цю модель називають (B,S) – моделлю (B – bond,
S – stock), або моделлю Блека-Шоулса. Чому саме геометричний
броунiвський рух обрали “базовою” моделлю змiни цiни ризи-
кового активу? Одним аргументом є те, що ця модель з’являє-
ться як гранична для бiномiальної моделi (i навiть для набагато
ширшого класу дискретних моделей, див. п. 3.3.1, зокрема теоре-
му 3.3.3.) Iнший аргумент той, що вiдноснi прирости (St − Ss)/Ss

в цiй моделi стацiонарнi, а також процес {lnSt, t ≥ 0} має ста-
цiонарнi прирости. Ще один аргумент – безарбiтражнiсть (B,S)-
ринку, яку ми доведемо далi.

Поняття самофiнансованої стратегiї

Нехай, як i ранiше, ринок складається з двох активiв – ризи-
кового i безризикового.

Задамо ймовiрнiсний простiр (Ω,F , {Ft}t≥0, P) з фiльтрацiєю,
i будемо вважати, що випадковий процес {St, t ≥ 0} узгоджений
з фiльтрацiєю {Ft, t ≥ 0}.

Означення 3.3.11. Стратегiєю називають пару узгоджених про-
цесiв (ϕ,ψ) = {ϕt,ψt, t ≥ 0}, що описують, вiдповiдно, кiлькiсть
одиниць ризикового i безризикового активу, якi має iнвестор в
момент t.

Цi процеси можуть бути як додатними, так i вiд’ємними (до-
зволений короткий продаж будь-якої кiлькостi кожного з акти-
вiв). Очевидно, капiтал Vt iнвестора в момент t дорiвнює Vt =
= ϕtSt + ψtBt. Тепер додатково припустимо, що процес St допу-
скає стохастичний диференцiал виду dSt = αtdWt + βtdt (див.
означення A.2.4), причому

E
( w t

0
α2

sds +
w t

0
|βs|ds

)
< ∞ (3.3.14)

для всiх t > 0, i процеси α i β узгодженi з фiльтрацiєю {Ft, t ≥ 0}.
При цьому процес Mt :=

r t

0
αsdWs є квадратично iнтегровним

мартингалом, At =
r t

0
βsds є iнтегровним процесом обмеженої

варiацiї. Щодо процесу {ϕt, t ≥ 0} припускають, що вiн є перед-
бачуваним вiдносно фiльтрацiї {Ft, t ≥ 0}. Передбачуванiсть
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складової ϕ стратегiї вiдповiдає тому, що ϕt залежить вiд iн-
формацiї, що надiйшла до моменту t, але не в момент t. То-
чне означення передбачуваного процесу мiститься, наприклад,
в [27]. Крiм того, припускаємо, що

E
w t

0
ϕ2

sα
2
sds < ∞, E

w t

0
|ϕsβs|ds < ∞. (3.3.15)

Тодi, згiдно з п. A.2, iснують стохастичний iнтеграл
r t

0
ϕsdMs, що

є квадратично iнтегровним мартингалом та iнтеграл Лебега-
Стiлтьєса

r t

0
ϕsdAs, що є процесом iнтегровної варiацiї, а отже, i

r t

0
ϕsdSs.

Зауваження 3.3.12. Можна вимагати виконання слабших умов,
а саме: P{

r t

0
ϕ2

sα
2
sds < ∞,

r t

0
|ϕsβs|ds < ∞} = 1. При цьому стоха-

стичний iнтеграл
r t

0
ϕsdMs буде iснувати, але не буде мартинга-

лом, а процес
r t

0
ϕsβsds буде процесом м.н. обмеженої варiацiї.

Означення 3.3.13. Стратегiю (ϕt,ψt) називають самофiнансо-
ваним, якщо Vt = V0 +

r t

0
ϕsdSs +

r t

0
ψsdBs, або, в диференцiальнiй

формi, dVt = ϕtdSt +ψtdBt .

Змiст властивостi самофiнансованостi полягає в тому, що змi-
на величини капiталу вiдбувається лише за рахунок змiни цi-
ни ризикового i безризикового активу, без надходжень капiталу
ззовнi i його вiдтоку назовнi. (Порiвняйте з означенням 3.2.39
самофiнансованої стратегiї для ринку з дискретним часом.)

Вправа 3.3.14. Нехай St = Wt,Bt = 1.

1. Покажiть, що стратегiї (ϕt = 1,ψt = 1) та (ϕt = 2Wt,ψt =
= −t −W 2

t ) є самофiнансованими.
2. Опишiть клас самофiнансованих стратегiй.

Арбiтраж та мартингальнi мiри

Поняття арбiтражу для ринку з неперервним часом можна
сформулювати так само, як i для ринку з дискретним часом.
Щоправда, iснує багато рiзновидiв цього поняття; детальне обго-
ворення цього питання мiститься в [27], [41].
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Означення 3.3.15. (B,S) – ринок називається безарбiтражним,
якщо не iснує такої самофiнансованої стратегiї (ϕ,ψ), для якої
початковий капiтал V0 = ϕ0S0+ψ0 B0 ≤ 0, a VT = ϕTST +ψTBT ≥ 0
з ймовiрнiстю 1, i VT > 0 з додатною ймовiрнiстю.

Теорема 3.3.16. (B,S) – ринок безарбiтражний тодi й тiльки
тодi, коли iснує така мiра P∗ ∼ P, для якої дисконтований
цiновий процес Xt = St/Bt буде мартингалом.

Вправа 3.3.17. Довести, що (B,S) – модель: dBt = rBtdt, dSt =
µStdt +σStdWt є безарбiтражною. Використайте для цього теоре-
му Гiрсанова (теорема A.2.10); виберiть P∗ так, що

dP∗

dP
= exp

{
−µ− r

σ
WT − 1

2

(µ− r)2

σ2
T

}
.

Породжувальнi стратегiї

Розглянемо Європейське платiжне зобов’язання C ≥ 0 з да-
тою виконання T > 0, i припустимо, що ринок функцiонує в
неперервному часi t ∈ [0,T ].

Означення 3.3.18. Стратегiя (ϕ,ψ) називається породжуваль-
ною для Європейського зобов’язання C, якщо вона є самофiнан-
сованою i її капiтал VT = ϕTST +ψTBT = C.

Щодо породжувальних стратегiй кажуть, що вони реплiку-
ють (вiдтворюють, породжують, хеджують C).

Лема 3.3.19. Якщо (ϕt,ψt) – породжувальна стратегiя, а ри-
нок безарбiтражний, то справедлива цiна зобов’язання C в мо-
мент t дорiвнює Vt := ϕtSt +ψtBt.

Доведення. Якщо цiна зобов’язань в момент t менша за Vt i до-
рiвнює V ′

t , то, можна в цей момент купити зобов’язання C за V ′
t

продати ϕt одиниць активу S i ψt одиниць активу B, i далi до-
тримуватися стратегiї (ϕ,ψ). Тодi в момент T ϕTST + ψTBT = C,
тобто зобов’язання, яке буде на руках у iнвестора, буде тої ж цi-
ни, що i проданий портфель, тобто вони “взаємно знищаться”,
i нiякi додатковi кошти мiж моментами t i T непотрiбнi. Отже
iнвестор має додатний прибуток Vt−V ′

t = ϕtSt +ψtBt−V ′
t , i не має
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ризику. Аналогiчно, якщо цiна зобов’язання C в момент t вища
за Vt i дорiвнює V ′′

t , то треба продати C i купити портфель Vt;
прибуток в момент T буде V ′′

t −Vt; ризику не буде.

Повнi ринки

Як i в дискретному випадку, ринок з неперервним часом на-
зивається повним, якщо на ньому кожне платiжне зобов’язання є
досяжним. Критерiєм повноти безарбiтражного ринку є єдинiсть
мартингальної мiри.

Вправа 3.3.20. Використовуючи вправу 3.3.17, довести, що (B,S) –
ринок, де dBt = rBtdt, а dSt = µStdt + σStdWt, є повним.

3.3.6 Американськi платiжнi зобов’язання у
неперервнiй моделi

Нагадаємо, що Американське платiжне зобов’язання, на вiд-
мiну вiд Європейського, можна виконати у будь-який момент
протягом термiну дiї, а не лише у останнiй. Цей додатковий сту-
пiнь свободи значно ускладнює розв’язання задачi оцiнювання
Американського опцiону.

Ми вже розглянули Американськi платiжнi зобов’язання у
дискретнiй моделi ринку (див. роздiл 3.2.9). У неперервнiй мо-
делi, як i у дискретнiй, вартiсть Американського платiжного
зобов’язання є огинаючою Снелла – найменшим супермартин-
галом, який мажорує виплати за платiжним зобов’язанням. Але
очевидно, що на вiдмiну вiд дискретної моделi, у неперервнiй
огинаючу Снелла не можна визначити рекурентно, починаючи
вiд останнього моменту: у нiй немає моменту, що безпосередньо
передує даному. Тим не менш, можна деякi iдеї, що використо-
вувалися у дискретнiй моделi, використати i для неперервного
випадку.

Вiд загальних мiркувань перейдемо тепер до детального роз-
гляду. Нехай ми маємо модель Блека–Шоулса фiнансового рин-
ку. Задля спрощення, ми одразу перейдемо до еквiвалентної
мартингальної мiри. Вiдносно неї цiновi процеси для безризи-
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кового та ризикового активу виглядають так:

{
Bt = B0e

rt,

St = S0e
(r−σ2/2)t+σWt .

Розглянемо тепер Американський опцiон з невiд’ємною функцi-
єю виплат g, тобто таке платiжне зобов’язання, за яким випла-
чується g(St), якщо воно подається до виконання у момент t.

Покупець Американського опцiону, природно, намагається пре-
д’явити його до сплати (або виконати його) так, щоб максимi-
зувати виплату. Зважаючи на часову вартiсть грошей, маємо
наступну задачу оптимiзацiї:

E[e−rτg(Sτ)] → max .

Стратегiя виконання τ залежить вiд поведiнки цiни базового
активу, тому, звичайно, може бути випадковою. Проте гiпотеза
ефективностi ринку стверджує, що iнвестор не володiє iнфор-
мацiєю про майбутнiй розвиток цiн (або володiє, але не має пра-
ва нею користуватися згiдно закону про заборону iнсайдерської
торгiвлi). Це означає, що допустима стратегiя виконання τ не
може залежати вiд майбутнього, тобто вона має бути маркiв-
ським моментом. Таким чином, найбiльша можлива очiкувана
майбутня виплату за умови, що у момент t цiна дорiвнює s – так
звана функцiя винагород – визначається формулою

V (t, s) = sup
τ∈Tt

E[er(t−τ)g(Sτ)/St = s], (3.3.16)

де Tt – множина моментiв зупинки з промiжку [t,T].
Наведенi мiркування доволi евристичнi, але неважко пока-

зати, що функцiя V (t, s) є єдиною безарбiтражною цiною Аме-
риканського платiжного зобов’язання у момент t за умови, що
St = s. Для доведення цього використаємо декiлька допомiжних
фактiв i тверджень.

Спершу зауважимо, що процес

Yt = V (t,St)e
−rt
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є супермартингалом. Дiйсно, якщо t < u, то для моменту зупин-
ки τ ∈ Tu, завдяки маркiвськiй властивостi, виконуються спiв-
вiдношення

E[E[e−rτg(Sτ)/Su]/Ft] = E[E[e−rτg(Sτ)/Fu]/Ft]

= E[e−rτg(Sτ)/Ft] = E[e−rτg(Sτ)/St] ≤ Yt.

Остання нерiвнiсть очевидна, оскiльки τ ∈ Tt. Взявши тепер та-
ку послiдовнiсть моментiв зупинки τn ∈ Tu, що E[e−rτng(Sτn

)/Su] →
Yu, одержимо за лемою Фату бажане твердження. Бiльше того,
Yt є огинаючою Снелла дисконтованої виплати

Ht = e−rtg(St),

тобто найменшим супермартингалом, що мажорує H . Дiйсно,
якщо Y ′ ≥ H – супермартингал, то для моменту зупинки τ ∈ Tt

за теоремою Дуба про вiльний вибiр

Y ′
t ≥ E[Yτ | Ft] ≥ E[e−rτg(Sτ) | Ft] = E[e−rτg(Sτ) | Ft].

Перейшовши до супремуму за τ ∈ Tt, одержимо Y ′
t ≥ e−rtV (t,St) =

Yt, що й потрiбно було довести.
Визначимо тепер область зупинки, що складається з тих то-

чок, де миттєва зупинка не гiрша за найкращу очiкувану випла-
ту:

D = {(t, s) ∈ [0,T ] × (0,∞) | g(s) ≥V (t, s)}
та її доповнення – область продовження:

C = {(t, s) ∈ [0,T ] × (0,∞) | g(s) > V (t, s)} .

Визначимо момент зупинки τ(t) = inf {u ∈ [t,T ] : (u,Su) ∈ D} –
це перший момент, коли процес цiн потрапляє у область зупин-
ки. Природно очiкувати, що момент зупинки τ∗t є оптимальним,
i це пiдтверджується наступною теоремою.

Теорема 3.3.21. Справедлива рiвнiсть

E[er(t−τ(t))g(Sτ(t)
)/St] = V (t,St).

Iншими словами, момент τ(t) є оптимальним моментом ви-
конання платiжного зобов’язання, починаючи з моменту t.

Бiльше того, зупинений процес Zu = Yτ(t)∧u, u ∈ [t,T ], є мар-
тингалом.
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Доведення цього факту значно складнiше, нiж у дискретно-
му випадку, оскiльки ми не можемо скористатися iндукцiєю. Йо-
го можна знайти, зокрема, у [61].

Отже, покупець опцiону в момент t справдi в середньому мо-
же розраховувати на отримання суми V (t,St) за допомогою вда-
ло вибраної стратегiї виконання. Звiдси випливає, що опцiон у
момент t не може коштувати менше V (t,St). Бiльш строге мiр-
кування таке: виплата за Американським опцiоном (якщо поку-
пець дiє оптимально) не гiрша за виплату g(Sτ) у момент τ (хоча
б тому, що цей опцiон можна виконати у момент τ). Тому цiна
опцiону не менша за цiну цiєї виплати, яка, як ми знаємо, є мате-
матичним сподiванням вiдносно еквiвалентної мартингальної
мiри дисконтованої виплати: E[er(t−τ)g(Sτ)/St = s] (нагадаємо,
що ми для зручностi припустили, що вихiдна ймовiрнiсна мiра
є мартингальною). Взявши супремум, одержимо бажане.

Але чому справедлива цiна у момент t не може перевищува-
ти V (t,St)? Це випливає з вiдсутностi арбiтражу. Дiйсно, можна
записати розклад Дуба, починаючи з моменту t: Y = M + A, де
M – мартингал, а A – незростаючий процес, що стартує в момент
t з нуля (зокрема, вiн недодатний). Використовуючи теорему про
мартингальне зображення (теорема A.3.1), маємо

Mu = Mt +
w u

t
ξsdWs = Mt +

1

σ

w u

t
ξs/XsdXs,

де Xt = e−rtSt – дисконтований процес цiн, який, очевидно, задо-
вольняє рiвняння dXt = σXtdWt .

Це означає, що процес Mu є дисконтованим капiталом само-
фiнасованої стратегiї. Для будь-якого моменту τ цей капiтал
Mτ = Yτ − Aτ ≥ Yτ ≥ e−rτg(Sτ). Це означає, що, використовуючи
стратегiю ξ/X, можна хеджувати будь-якi виплати за Американ-
ським опцiоном (бiльше того, як бачимо, момент τ не обов’язково
має бути маркiвським, тобто можна хеджувати виплати навiть у
тому випадку, коли покупець використовує iнсайдерську iнфор-
мацiю). Тому з мiркувань безарбiтражностi опцiон має коштува-
ти не бiльше вартостi цього хеджу, яка в момент t становить
ertMt = ertYt = V (t,St).
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Задача з вiльною межею

Згiдно з теоремою 3.3.21, вартiсть у момент t Американського
платiжного зобов’язання на первинний актив з цiною s можна
визначити як

V (t, s) = ertU(t, s) = ertE[e−rτ(t)g(Sτ(t)
)/St = s],

де τ(t) – момент виходу процесу Ct = (t,St) з областi продовження
C. З теорiї дифузiйних процесiв вiдомо, що тодi для t, s ∈ C

LU = 0,

де

Lf (t, s) =
∂

∂t
f (t, s) +

σ2

2
s2 ∂2

∂s2
f (t, s) + r

∂

∂s
f (t, s)

є генератором процесу C. Враховуючи, що LV = rV+ertLU , маємо
наступне рiвняння:

LV − rV = 0 у C. (3.3.17)

Також ми знаємо, що

V (t, s) = g(s) у D.

Якщо функцiя g неперервна i диференцiйовна, то можна до-
вести (див., наприклад, [28]), що функцiя V (t, s) неперервно ди-
ференцiйована. Це, зокрема, означає, що значення i похiднi на
межi ∂C областi продовження з обох бокiв мають спiвпадати,
тобто

V (t, s) = g(s),
∂

∂s
V (t, s) = g′(s),

∂

∂t
V (t, s) = 0 на ∂C. (3.3.18)

Таким чином, маємо рiвняння у частинних похiдних (3.3.17) з
граничними умовами (3.3.18). Саме рiвняння (3.3.17) є доволi
стандартним рiвнянням параболiчного типу, яке логарифмiчною
замiною можна звести до рiвняння теплопровiдностi. Але грани-
чнi умови (3.3.18) є нестандартними, оскiльки апрiорi не зрозумi-
ло, де вони заданi. Вiдомо єдине – що функцiя V має гладенько
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(у сенсi рiвностi перших похiдних) склеюватися з функцiєю g,
але де проходить ця “склейка”, невiдомо. Тому такi задачi на-
зивають задачами з вiльною межею.

Часто множина зупинки має так звану “порогову структуру”,
тобто складається з усiх точок площини, що лежать над (чи пiд)
графiком функцiї s = γ(t). У такому випадку можна виписати
розв’язок рiвняння (3.3.17) неявно, через невiдому функцiю γ. В
свою чергу, якщо пiдставити точки з межi областi продовження
(тобто точки вигляду (t,γ(t))) в отриманий вираз, то одержимо
рiвняння на функцiю γ. Частiше за все це рiвняння є надзвичай-
но складним i його не можна розв’язати точно, навiть не можна
довести iснування хоча б одного розв’язку.

Проте iнодi не є оптимальним зупинятися ранiше, нiж в остан-
нiй можливий момент. Це справедливо тодi, коли функцiя ви-
нагород спiвпадає з функцiєю виплат, або, що те саме, дискон-
тований процес виплат спiвпадає зi своєю огинаючою Снелла.
Це можливо в одному випадку – коли дисконтований процес
виплат є супермартингалом, тобто коли для t ≤ u ≤ T

E[e−rug(Su) | Ft] ≤ e−rtg(St).

Достатньою умовою для цього є опуклiсть та зростання функцiї
g. Наприклад, для Американського опцiону купiвлi функцiя ви-
плат g(s) = (s − K)+ має такi властивостi, тому такий опцiон не
варто виконувати ранiше останнього моменту i його цiна дорiв-
нює цiнi аналогiчного Європейського опцiону.

3.3.7 Екзотичнi деривативи у неперервнiй моделi

Похiднi цiннi папери є зручним iнструментом для фiнансово-
го менеджера. Найважливiшою їхньою функцiєю є те, що вони
дозволяють керувати як iнвестицiйними, так i бiзнесовими ри-
зиками, причому не тiльки зменшувати цi ризики, а й збiльшу-
вати їх задля бiльшої прибутковостi.

Поки що ми детально розглянули Європейськi та Американ-
ськi платiжнi зобов’язання. Вони вже дають великий набiр зна-
ряддя для керування ризиками. В основному, Європейськi пла-
тiжнi зобов’язання дають можливiсть зменшити ризики, пов’я-
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занi з майбутнiм одноразовим придбанням або продажем акти-
вiв, Американськi платiжнi зобов’язання дозволяють зменшува-
ти ризик знецiнення активiв чи бiзнесу у володiннi або ризик
високої цiни, якщо необхiднiсть придбати актив може виникну-
ти раптово у невiдомий майбутнiй момент.

Проте, iснує багато iнших ризикiв, для керування якими Аме-
риканських та Європейських опцiонiв замало. Тому все бiльше
поширення на фондових бiржах свiту мають екзотичнi дерива-
тиви. Такi похiднi цiннi папери зазвичай мають наступнi риси:

• дата виконання фiксована;

• виплата при виконаннi не тiльки вiд фiнального значення
базового первинного активу, але й вiд всiєї поведiнки цiни
активу до моменту виконання.

Найпоширенiшими екзотичними похiдними цiнними папера-
ми є Азiйськi опцiони та деривативи з пiслядiєю. Нехай цiна
базового первинного активу у момент t дорiвнює St, означення
формулюються так.

Означення 3.3.22. Опцiоном чи деривативом Азiйського типу,
або просто Азiйським опцiоном, з датою виконання T назива-
ється похiдний цiнний папiр, функцiя виплат якого залежить
вiд середнього значення Sav

T = 1
T

r T

0
St dt та, можливо, фiнально-

го значення ST цiни базового первинного активу.

Означення 3.3.23. Деривативом з пiслядiєю з датою виконан-
ня T називається похiдний цiнний папiр, функцiя виплат якого
залежить вiд максимального Smax

T = maxt∈[0,T ] St та/або мiнiмаль-
ного значення Smin

T = mint∈[0,T ] St та, можливо, фiнального зна-
чення ST цiни базового первинного активу.

Азiйськi опцiони: приклади i застосування

Двома найпоширенiшими типами Азiйських опцiонiв є опцiо-
ни з усередненим страйком та опцiони з усередненою цiною.

Опцiони з усередненим страйком є опцiони купiвлi або прода-
жу за середньою цiною. Таким чином, опцiони купiвлi i прода-
жу з усередненим страйком i датою виконання T мають функцiї
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виплат
(ST − Sav

T )+ та (Sav
T − ST )+

вiдповiдно. Опцiони купiвлi та продажу з усередненою цiною,
датою виконання T та страйковою цiною K мають функцiї ви-
плат

(Sav
T − K)+ та (K − Sav

T )+

вiдповiдно.
Азiйськi опцiони можуть зменшувати ризики, коли певний

актив регулярно купується або продається протягом певного тер-
мiну. Зазвичай така задача виникає у промисловостi, для ком-
панiй, якi регулярно купують або виробляють сировину. Це по-
яснює популярнiсть таких цiнних паперiв на бiржах Азiї, де бур-
хливо розвивається промисловiсть (особливо у Китаї).

Деривативи з пiслядiєю: приклади i застосування

Найпоширенiшими деривативами з пiслядiєю є опцiони з пi-
слядiєю з плаваючим та фiксованим страйком, а також бар’єрнi
опцiони.

Опцiони з пiслядiєю та плаваючим страйком дозволяють ку-
пити або продати актив за цiною, яка була максимальною або
мiнiмальною протягом термiну дiї опцiону. Функцiї виплат для
таких опцiонiв купiвлi та продажу з датою виконання T вiдпо-
вiдно дорiвнюють

(ST − Smin
T )+ = ST − Smin

T та (Smax
T − ST )+ = Smax

T − ST

вiдповiдно. Бачимо, що такi опцiони з очевидних причин не бу-
вають “поза грошима”, тобто їх у будь-якому разi варто викону-
вати.

Опцiони з пiслядiєю, датою виконання T та фiксованим страй-
ком K мають функцiї виплат

(Smax
T − K)+ та (K − Smin

T )+

для опцiонiв купiвлi та продажу вiдповiдно.
Бар’єрнi опцiони є звичайними Європейськими опцiонами ку-

пiвлi та продажу. Вiдмiннiсть полягає у тому, що цi опцiони
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втрачає (або, навпаки, набуває) силу в разi, якщо цiна перетне
певний бар’єр протягом дiї опцiону.

Якщо опцiон втрачає силу при перетинi цiною бар’єру, вiн
називається опцiоном виходу, у протилежному випадку – опцiо-
ном входу. Якщо бар’єр встановлюється вище страйкової цiни,
опцiон називається верхнiм, якщо нижче – нижнiм. Таким чи-
ном, iснує вiсiм типiв бар’єрних опцiонiв. Наприклад, функцiя
виплат верхнього кол-опцiону входу зi страйковою цiною K, да-
тою виконання T та бар’єром H > K дорiвнює

(ST − K)+1Smax
T

<H =

{
(ST − K)+, maxt∈[0,T ] St < H ,

0 у протилежному випадку,

а функцiя виплат нижнього пут-опцiону виходу зi страйковою
цiною K, датою виконання T та бар’єром H < K

(K − ST )+1Smin
T

<H =

{
(K − ST )+, mint∈[0,T ] St < H ,

0 у протилежному випадку.

Опцiони з пiслядiєю нерiдко використовуються при злиттях
та поглинаннях. Уявiмо компанiю А, що планує придбати вели-
ку кiлькiсть акцiй компанiї В на бiржi. Зрозумiло, що у процесi
купiвлi акцiй цiна буде зростати з-за зростання попиту, але пi-
сля покупки цiна скорiш за все падатиме, оскiльки зростання
попиту було штучним. Компанiя А може придбати опцiон про-
дажу акцiй компанiї В з плаваючим страйком, щоб дещо ком-
пенсувати надмiрнi витрати.

Оцiнювання деривативiв з пiслядiєю
у моделi Блека-Шоулса

Для того, щоб оцiнити дериватив з пiслядiєю у певнiй моделi
ринку, потрiбно знати сумiсний розподiл фiнального значення
ST цiни первинного активу й мiнiмуму Smin

T та/або максимуму
Smax

T цiни активу на вiдрiзку [0,T]. На жаль, сумiсний розподiл
цих трьох величин має вiдносно простий вигляд лише у моделi
Башельє: якщо W – вiнерiвський процес, Wmin

T та Wmax
T – його
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мiнiмум та максимум на вiдрiзку [0,T], то сумiсний розподiл
при x ∈ [a, b] задається формулою

P
[
a ≤Wmin

T ≤Wmax
T ≤ b, WT ∈ dx

]

=
1√
2πt

∞∑

k=−∞

[
exp

{
−y2

k (x)

2t

}
− exp

{
−(yk(x) − 2b)2

2t

}]
dx,

де yk(x) = x + 2k(b − a). Для моделi Блека Шоулса, тобто для
геометричного броунiвського руху, такої явної формули немає.
Проте є доволi проста формула для сумiсного розподiлу фiналь-
ного значення та максимуму (та для фiнального значення та
мiнiмуму), якої достатньо як для опцiонiв з пiслядiєю, так i для
бар’єрних опцiонiв.

Нехай Xt = Wt+µt+x є вiнерiвським процесом з переносом µ та
початковим значенням x, Xmax

T = maxt∈[0,T ] Xt є його максимумом
на вiдрiзку [0,T], а tmax – точкою, де досягається цей максимум.
Тодi для z ≤ y, y ≥ x сумiсний розподiл задається формулою

P(XT ∈ dz, Xmax
T ∈ dy, tmax ∈ dt) =

(y − x)(y − z)

π
√

t3(T − t)3
×

× exp
(
− (y − x)2

2t
− (y − z)2

2(T − t)
− µ(x − z) − µ2T

2

)
dz dy dt

=: pT ,x,µ(z, y, t)dz dy dt.

Отже, сумiсною щiльнiстю XT та Xmax
T є

r T

0
pT ,x,µ(z, y, t)dt. Сумi-

сний розподiл XT та Xmin
t легко визначити з цiєї формули, якщо

розглянути процес −Xt, який також є вiнерiвським процесом зi
сталим переносом.

Розглянемо модель Блека-Шоулса фiнансового ринку. Нага-
даємо, що вiдносно нейтральною до ризику мiри ця модель має
вигляд {

Bt = B0e
rt,

St = S0e
(r−σ2/2)t+σWt .

Нехай дериватив з пiслядiєю має функцiю виплат C = g(ST ,Smax
T ).

Врахувавши, що lnSt є вiнерiвським процесом з коефiцiєнтом пе-
реносу µ = r − σ2/2 та початковим значенням x = lnS0, можемо
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визначити його цiну за формулою

π(C) = E
[
e−rTC

]
= e−rT

w ∞

x

w

R

g(ez, ey)
w T

0
pT ,x,µ(z, y, t)dt dz dy =

= e−rT
w ∞

S0

w ∞

0

g(z, y)

zy

w T

0
pT ,x,µ(ln z, ln y, t)dt dz dy.

Для конкретних опцiонiв цю формулу можна перетворити i одер-
жати доволi простi вирази. Зокрема, цiна кол-опцiону з пiслядi-
єю та плаваючим страйком дорiвнює

S0Φ(a1(S0,S0)) − S0e
−rT

Φ(a2(S0,S0))−

−S0σ
2

2r

(
Φ(−a1(S0,S0)) − e−rT

Φ(−a3(S0,S0))
)
,

де для S,H > 0

a1(S,H) =
ln(S/H) + (r + σ2/2)T

σ
√

T
,

a2(S,H) =
ln(S/H) + ln(r − σ2/2)T

σ
√

T
= a1(S,H) − σ

√
T ,

a3(S,H) =
ln(S/H) − ln(r − σ2/2)T

σ
√

T
= a1(S,H) − 2r

√
T

σ
,

а Φ є стандартною нормальною функцiєю розподiлу. Цiна кол-
опцiону з пiслядiєю та фiксованим страйком дорiвнює

SΦ(a1(S0,K)) − Ke−rT
Φ(a2(S0,K))+

+
S0σ

2

2r
(Φ(a1(S0,K)) − e−rT (K/S)2r/σ

2

Φ(a3(S0,K)))

при S0 ≤ K та

(S0 − K)e−rτ + S0Φ(a1(S0,S0)) − S0e
−rτ

Φ(a2(S0,S0))+

+
S0σ

2

2r

(
Φ(a1(S0,S0)) − e−rT

Φ(a3(S0,S0))
)

при S0 > K. Залежнiсть формули вiд спiввiдношення мiж K та
S0 легко пояснити: при S0 > K опцiон є завжди в грошах.

Iншi формули для опцiонiв з пiслядiєю, включаючи формулу
для цiни у будь-який момент часу, можна знайти у [56]. Простих
явних формул для бар’єрних опцiонiв немає.
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Додаток A
Елементи стохастичного
аналiзу
У цьому додатку викладено елементи одновимiрного стоха-

стичного аналiзу. Докладнiше про цей предмет можна прочи-
тати у книгах [18, 27, 50, 52, 69, 71].

A.1 Вiнерiвський процес

Означення A.1.1. Стандартним вiнерiвським процесом назива-
ють гауcсiвський випадковий процес W = {Wt, t ≥ 0}, для якого
E[Wt] = 0, E[WtWs] = min(t, s), t, s ≥ 0.

Вiнерiвський процес – це єдиний з точнiстю до сталої непе-
рервний процес з незалежними однорiдними приростами, який
стартує в момент 0 з нуля. Ми доведемо тiльки частину цього
твердження:

Твердження A.1.2. Вiнерiвський процесW має незалежнi одно-
рiднi прирости. Iснує неперервна модифiкацiя процесу W , тоб-
то такий неперервний процес W̃ , що ∀t ≥ 0 P(Wt = W̃t) = 1.

Доведення. Оскiльки процес є гауссiвським, то, щоби довести
незалежнiсть приростiв, достатньо показати, що вони є попарно
некорельованими. Для 0 ≤ s ≤ t ≤ u маємо

cov(Ws,Wt −Wu) = E[Ws(Wt −Wu)] = min(s, t) − min(s,u) = 0.

Звiдси випливає попарна некорельованiсть приростiв, а отже, й
незалежнiсть. Прирости є однорiдними, оскiльки для s ≤ t

E(Wt −Ws)
2 = E(W 2

t − 2WtWs +W 2
s ) = t − 2min(t, s) + s = t − s.

Тому, за вiдомою властивiстю нормального розподiлу,

E(Wt −Ws)
4 = 3(t − s)2.
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З цiєї рiвностi завдяки теоремi Колмогорова випливає iснування
неперервної модифiкацiї.

Часто розглядають вiнерiвський процес на ймовiрнiсному про-
сторi з фiльтрацiєю F = {Ft, t ≥ 0}. Вiнерiвським процесом на
такому просторi, або F-вiнерiвським процесом, називають вiне-
рiвський процес, який є F-узгодженим та прирости якого Wt−Wu

при s ≤ t ≤ u не залежать вiд Fs. Очевидно, що кожен вiнерiв-
ський процес є W-вiнерiвським, де W – фiльтрацiя, породжена
самим процесом W .

Важливою характеристикою вiнерiвського процесу є його ква-
дратична варiацiя. Означення квадратичної варiацiї таке:

[W ]t = lim
|∆|→0

n∑

k=1

(Wtk −Wtk−1
)2, (A.1.1)

де границя (за ймовiрнiстю) береться при подрiбненнi до нуля
розбиття ∆ вiдрiзку [0, t].

Лема A.1.3. [W ]t = t.

Доведення. Ми доведемо збiжнiсть у середньому квадратично-
му, з якої, як вiдомо, випливає збiжнiсть за ймовiрнiстю. Помi-
тимо, що математичне сподiвання суми у (A.1.1) дорiвнює t, тому
достатньо довести збiжнiсть дисперсiї до нуля. Маємо

D
[ n∑

k=1

(Wtk −Wtk−1
)2
]

=

n∑

k=1

D[(Wtk −Wtk−1
)2] =

= 2

n∑

k=1

(tk − tk−1)
2 ≤ 2 |∆|

n∑

k=1

(tk − tk−1) = 2t |∆| → 0, |∆| → 0,

що й потрiбно було довести.

A.2 Iнтеграл Iто

Хоча вiнерiвський процес є неперервним, вiн майже напев-
но є нiде не диференцiйованим. Ми не будемо доводити цього
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факту, але зазначимо, що це зрозумiло з того факту, що для ди-
ференцiйованої функцiї квадратична варiацiя дорiвнює нулю.
Це означає, що неможливо визначити

r
dWt у звичайний спосiб,

як iнтеграл Лебега-Стiлтьєса.
Цiєї проблеми дозволяє позбутися конструкцiя стохастичного

iнтегралу, запропонована К. Iто.
Тут i далi ми будемо працювати на ймовiрнiсному просторi

з фiльтрацiєю F = {Ft, t ≥ 0}, на якому задано F-вiнерiвський
процес W . Спершу стохастичний iнтеграл можна визначити для
простих процесiв вигляду

ϕt =

N∑

n=1

ξn1[tn−1,tn)(t), (A.2.1)

де 0 = t0 < t1 < · · · < tN = T – розбиття вiдрiзка [0,T ], ξn –
Ftn−1

-вимiрнi випадковi величини. Позначимо клас таких проце-
сiв S. Для процесу X, заданого формулою (A.2.1), стохастичний
iнтеграл, або iнтеграл Iто, за вiнерiвським процесом природно
визначається як

I (ϕ) =
w ∞

0
ϕtdWt =

N∑

n=1

ξn(Wtn −Wtn−1
).

Очевидно, що таким чином визначений iнтеграл, по-перше, не
залежить вiд розбиття вiдрiзку, на якому задано функцiю, по-
друге, є лiнiйним за функцiєю. Подальшi властивостi сформу-
люємо у виглядi леми.

Лема A.2.1. Для процесу ϕ ∈ S виконується

E[I (ϕ)] = 0; (A.2.2)

E[I 2(ϕ)] =
w ∞

0
E[ϕ2

t ]dt (A.2.3)

Доведення. Для процесу ϕ вигляду (A.2.1)

E[I (ϕ)] =

N∑

n=1

E[E[ξn(Wtn −Wtn−1
)|Ftn−1

]] =

=

N∑

n=1

E[ξnE[(Wtn −Wtn−1
)|Ftn−1

]] = 0,
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E[I 2(ϕ)] =

N∑

n=1

E[ξ2
n(Wtn −Wtn−1

)2 =

=

N∑

n=1

E[ξ2
nE[(Wtn −Wtn−1

)2|Ftn−1
]]+

+2

N∑

n=1

n−1∑

m=1

E[E[ξnξm(Wtn −Wtn−1
)(Wtm −Wtm−1

)|Fn−1]] =

=

N∑

n=1

E[ξ2
n](tn − tn−1)+

+2

N∑

n=1

n−1∑

m=1

E[ξnξm(Wtm −Wtm−1
)E[(Wtn −Wtn−1

)|Fn−1]] =

=
w ∞

0
ϕ2

t dt.

Тут ми використали, що при k ≥ n прирiст Wtk+1
−Wtk є незале-

жним вiд Ftn , а при k < n – Ftn -вимiрним.

Рiвнiсть (A.2.3) називається “iзометричною тотожнiстю”. Дiй-
сно, простiр S простих процесiв вигляду (A.2.1) є пiдпростором
простору L2([0,∞) × Ω) квадратично iнтегровних процесiв, i ця
рiвнiсть говорить про те, що вiдображення I : S → L2(Ω) є iзоме-
трiєю. Отже, можливо продовжити вiдображення I на весь про-
стiр L2([0,∞)×Ω) так, щоб воно залишалося iзометрiєю. На жаль,
це можливо зробити не єдиним чином. Тим не менш, продовже-
ння єдине на замикання простору S, яке є нiчим iншим як про-
стором квадратично iнтегровних процессiв, узгоджених з фiль-
трацiєю F (ми позначатимемо цей клас через L2

a вiд “adapted” –
“узгоджений”).

Отже, для будь-якого F-узгодженого процесу ϕ ∈ L2
a можна

визначити
I (ϕ) =

w ∞

0
ϕtdWt

як границю I (ϕ(n)) в L2(Ω), де ϕ(n) → f , n → ∞ в L2([0,∞) × Ω),
причому це означення коректне: воно не залежить вiд вибору
апроксимуючої послiдовностi. З властивостей iнтегралу Iто для
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простих функцiй граничним переходом легко отримати анало-
гiчнi властивостi для процесiв з класу L2

a.

Теорема A.2.2. Для будь-яких процесiв ϕ,ψ ∈ L2
a

• ∀a, b ∈ R I (aϕ + bψ) = aI (ϕ) + bI (ψ);

• E[I (ϕ)] = 0;

• E[I (ϕ)I (ψ)] =
r ∞
0

E[ϕtψt] dt.

Остання рiвнiсть вiдображає той факт, що I є не лише iзоме-
трiєю, а й гомоморфiзмом гiльбертових просторiв. Зауважимо,
що завдяки цiй властивостi iнтеграл є неперервною (у просторi
L2([0,∞) × Ω)) функцiєю процесу.

Вивчимо тепер властивостi стохастичного iнтегралу як функ-
цiї “верхньої межi”. Для цього спочатку визначимо

It(ϕ) =
w t

0
ϕsds = I (ϕ1[0,t]).

Твердження A.2.3. Нехай ϕ ∈ L2
a. Тодi процес {It(ϕ), t ≥ 0} є

F-мартингалом, зокрема, вiн є F-узгодженим процесом, який
(завдяки квадратичнiй iнтегровностi) має ортогональнi при-
рости. Iснує неперервна модифiкацiя процесу {It(ϕ), t ≥ 0}.

Доведення. Зауважимо, що зi збiжностi у середньому квадра-
тичному випадкових величин випливає збiжнiсть у середньо-
му квадратичному умовних математичних сподiвань, оскiльки
умовне математичне сподiвання для квадратично iнтегровних
випадкових величин є просто ортогональною проекцiєю. Тому
достатньо довести мартингальну властивiсть лише для простих
процесiв, а завдяки лiнiйностi стохастичного iнтегралу i умов-
них математичних сподiвань – лише для процесiв вигляду ϕt =
= 1[c,d](t). Для такого процесу

It(ϕ) =

{
0, t ∈ [0, c],

Wt∧d −Wc, t > c.

Розглянемо Et,s = E[It(ϕ)|Fs], t ≥ s. Якщо s ≤ c, то Et,s, очевидно,
дорiвнює нулю, тобто Xs, при t ≤ c, а при t > c завдяки незале-
жностi приростiв Wt −Wc, Wd −Wc вiд Fs маємо Et,s = 0. Якщо
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s ∈ (c, d], то Et,s можна подати у виглядi (Ws −Wc) + (Wt∧d −Ws).
Перший прирiст є Fs-вимiрним, другий незалежним вiд Fs, тому
Et,s = Ws −Wc = Is(ϕ). Нарештi, якщо s > d, то ϕt = ϕs = Wd −Wc

є Fs вимiрним, тому Et,s = Is(ϕ). Ортогональнiсть приростiв ви-
пливає з мартингальної властивостi так: для 0 ≤ s ≤ t ≤ u

E[Is(ϕ)[It(ϕ) − Iu(ϕ)]] = E[Is(X)E[It(ϕ) − Iu(ϕ)|Fs]]

= E[Is(ϕ)[Is(ϕ) − Is(ϕ)]] = 0.

Доведення iснування неперервної модифiкацiї аналогiчне до
доведення теореми Колмогорова i його можна знайти у [18].

Надалi ми будемо завжди припускати, що обрано неперервну
версiю iнтегралу It(ϕ).

Зазначимо, що iнтеграл Iто можна визначити не лише для
процесiв з класу L2

a, а й для узгоджених процесiв, що задоволь-
няють слабше припущення, а саме:

r ∞
0
ϕ2

t dt < ∞ майже напев-
но. Для такого процесу можна побудувати таку послiдовнiсть
{ϕ(n)} простих процесiв вигляду (A.2.1), що

w ∞

0
(ϕ

(n)
t −ϕt)

2dt → 0, n → ∞ (A.2.4)

за ймовiрнiстю, i визначити iнтеграл як границю за ймовiрнiстю
I (ϕ(n)). Iснування границi та її незалежнiсть вiд вибору набли-
жуючої послiдовностi можна знайти, наприклад, у [18]. Також
там можна знайти доведення iснування неперервної модифiка-
цiї у цьому випадку та збiжнiсть I (ϕ(n)) → I (ϕ) за ймовiрнiстю
при виконаннi умови (A.2.4). Але зауважимо, що при виконан-
нi лише послабленої умови процес It(ϕ) не є, взагалi кажучи,
мартингалом.

A.2.1 Формула Iто

Поняття стохастичного iнтегралу природно доповнюється по-
няттям стохастичного диференцiалу.

Означення A.2.4. Якщо майже напевно для будь-якого t ∈ [a, b]

Xt =
w t

a
αs ds +

w t

a
βs dWs, (A.2.5)
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де α, β – такi узгодженi процеси, для яких

w b

a
(|αt| + β2

t )dt < ∞

м.н., то кажуть, що процес X на вiдрiзку [a, b] має стохастичний
диференцiал

dXt = αt dt + βt dWt .

Визначений на певному вiдрiзку процес, який має стохасти-
чний диференцiал на цьому вiдрiзку, ще називають процесом
Iто.

Зауважимо, що в означеннi стохастичного диференцiалу мож-
на замiнити фразу “майже напевно для будь-якого t ∈ [a, b]”
(подiя повної ймовiрностi, на якiй виконується (A.2.5), однакова
для всiх t) на фразу “для будь-якого t ∈ [a, b] майже напевно”
(подiя, на якiй виконується (A.2.5), залежить вiд t), якщо дода-
ти умову неперервностi траєкторiй процесу X. Справдi, з пер-
шого означення, очевидно, випливає друге. Якщо виконується
друге означення, то майже напевно (A.2.5) має мiсце для всiх
t ∈ [a, b] ∩ Q, отже, завдяки неперервностi процесу X, а також
стохастичного i звичайного iнтегралу в (A.2.5), для всiх t ∈ [a, b].

Таким чином визначений диференцiал має, очевидно, вла-
стивiсть лiнiйностi:

d(pXt + qYt) = p dXt + q dYt, p, q ∈ R.

Однак, на цьому аналогiя зi звичайним диференцiалом закiн-
чується. Вже для добутку формула буде складнiшою.

Твердження A.2.5. Нехай процеси X
(i)
t , i = 1, 2 мають на вiд-

рiзку [a, b] стохастичнi диференцiали dX
(i)
t = α

(i)
t dt + β

(i)
t dWt .

Тодi процес Yt = X
(1)
t X

(2)
t має на вiдрiзку [a, b] стохастичний

диференцiал

dYt =
[
X

(1)
t α

(2)
t + X

(2)
t α

(1)
t + β

(1)
t β

(2)
t

]
dt+

+
[
X

(1)
t β

(2)
t + X

(2)
t β

(1)
t

]
dWt .

(A.2.6)
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Доведення. Завдяки неперервностi стохастичного iнтегралу до-
статньо довести твердження для ступiнчастих процесiв α(i), β(i),
а завдяки лiнiйностi – лише для процесiв вигляду 1[c,d], при-
чому c, d можна взяти однаковими для усiх процесiв α(i), β(i),
i = 1, 2. Бiльше того, завдяки лiнiйностi стохастичного дифе-
ренцiалу достатньо розглянути випадки

1. β(1) = β(2) ≡ 0,

2. β(1) = α(2) ≡ 0,

3. α(1) = α(2) ≡ 0.

Для t /∈ [c, d] формула (A.2.6) є очевидною, оскiльки обiдвi ча-
стини дорiвнюють нулю, тому припустимо, що t ∈ [c, d].

У першому випадку процеси не мають стохастичної компо-
ненти, тому твердження є очевидним наслiдком звичайної фор-
мули iнтегрування частинами.

У другому випадку X
(1)
t = X

(1)
c + Wt −Wc, X

(2)
t = X

(2)
c + t − c. З

неперервностi стохастичного iнтегралу маємо

w t

c
(s − c) dWs = lim

|∆|→0

n∑

k=1

tk
(
Wtk −Wtk−1

)
=

= (t − c)Wt − lim
|∆|→0

n−1∑

k=0

Wtk(tk+1 − tk) = (t − c)Wt −
w t

c
Ws dt,

де границя береться у середньоквадратичному сенсi при подрi-
бненнi розбиття ∆ = {c = t0 < t1 < · · · < tn = t} вiдрiзку [c, t]. Оста-
ння рiвнiсть (завдяки неперервностi вiнерiвського процесу) ви-
конується у сенсi збiжностi майже напевно, а тому (завдяки рiв-
номiрнiй iнтегровностi) – в середньоквадратичному сенсi. Тодi
iнтеграл вiд правої частини рiвностi (A.2.6) можна перетворити
так:

w t

c

{[
X(1)

c +Ws −Wc

]
ds +

[
X(2)

c + (s − c)
]
dWs

}
=

= (t − c)Wt + X(1)
c (t − c) −Wc(t − c) + X(2)

c (Wt −Wc) =

= X
(1)
t X

(2)
t − X(1)

c X(2)
c .
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Це як раз те, що потрiбно було довести.
У третьому випадку X

(i)
t = Xi

c +Wt −Wc, i = 1, 2. Запишемо

w t

c
WsdWs = lim

|∆|→0

n∑

k=1

Wtk−1

(
Wtk −Wtk−1

)
=

= W 2
t −W 2

c − lim
|∆|→0

n∑

k=1

Wtk(Wtk −Wtk−1
),

де границя береться у середньоквадратичному сенсi при подрi-
бненнi розбиття ∆ вiдрiзку [c, t]. З цих двох рiвностей одержимо

w t

c
WsdWs =

1

2

[
W 2

t −W 2
c − lim

|∆|→0

n∑

k=1

(Wtk −Wtk−1
)2
]

=

=
1

2

[
W 2

t −W 2
c − ([W ]t − [W ]c)

]
=

1

2

[
W 2

t −W 2
c − (t − c)

]
.

Тодi, проiнтегрувавши праву частину (A.2.6), одержимо

w t

c

{
ds +

[
X(1)

c + X(2)
c + 2(Ws −Wc)

]
dWs

}
=

= (t − c) + (X(1)
c + X(2)

c )(Wt −Wc)+

+W 2
t −W 2

c − (t − c) − 2Wc(Wt −Wc) =

= X
(1)
t X

(2)
t − X(1)

c X(2)
c ,

що й потрiбно було довести.

Формула стохастичного диференцiалу добутку дозволяє одер-
жати формулу диференцiювання складної функцiї. Ця форму-
ла називається формулою Iто.

Теорема A.2.6. Нехай процес X на вiдрiзку [a, b] має стоха-
стичний диференцiал dXt = αt dt + βt dWt, а функцiя u : R → R

є двiчi неперервно диференцiйованою. Тодi процес Yt = u(Xt) має
стохастичний диференцiал

dYt =
(
u′(Xt)αt +

1

2
u′′(Xt)β

2
t

)
dt + u′(Xt)βt dWt. (A.2.7)
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Доведення. Ми доведемо твердження теореми лише за припу-
щення

r b

a
E[β2

t ] dt < ∞, у загальному випадку доведення див. у
[18]. Використавши твердження A.2.5, за iндукцiєю легко одер-
жати твердження теореми для функцiй вигляду u(x) = xn, а
тому – для многочленiв.

Нехай тепер маємо довiльну функцiю u ∈ C2(R). Позначимо

αt(u) = u′(Xt)αt +
1

2
u′′(Xt)β

2
t ,

βt(u) = u′(Xt)βt.

Для довiльного C > 0 можна побудувати послiдовнiсть много-
членiв un, таку, що un ⇒ u, u′

n ⇒ u′, u′′
n ⇒ u′′ на [−C,C]. По-

значимо AC = {sup[a,b] |Xt| ≤ C}. Запишемо формулу Iто для un,
домножимо на 1AC

та перейдемо до границi при n → ∞ i одер-
жимо

u(Xt)1AC
= u(Xa)1AC

+
w t

a

(
αs(u) ds + βs(u) dWs

)1AC

майже напевно. Тодi

P

[
u(Xt) 6= u(Xa) +

w t

a

(
αs(u) dt + βs(u) dWs

)]
≤ P(Ω \ AC).

Можна записати P(Ω \ AC) ≤ P(B1,C) + P(B2,C), де

B1,C =

{
sup

t∈[a,b]

(
|Xa| +

w t

a
|αs| ds

)
>

C

2

}
=

{
|Xa| +

w b

a
|αs| ds >

C

2

}
,

B2,C =

{
sup

t∈[a,b]

∣∣∣∣
w t

a
βsdWs

∣∣∣∣ >
C

2

}
.

Оскiльки випадковi величини Xa та
r b

a
|α2| є м.н. скiнченни-

ми, то P(B1,C) → 0, C → ∞. З iншого боку, за нерiвнiстю Дуба
P(B2,C) → 0, C → ∞, тому для кожного t ∈ [a, b] майже напевно
виконується

u(Xt) = u(Xa) +
w t

a

(
αs(u) dt + βs(u) dWs,

що й потрiбно було довести.
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A.2.2 Стохастичнi диференцiальнi рiвняння

Звичайним одновимiрним стохастичним диференцiальним
рiвнянням (СДР) називається рiвняння вигляду

dXt = a(t,Xt) dt + b(t,Xt) dWt, t ≥ 0, (A.2.8)

з невипадковою початковою умовою X0. Тут a, b є певними ви-
мiрними функцiями.

Означення A.2.7. (Сильним) розв’язком СДР (A.2.8) на [0,T]

називають такий F-узгоджений процес X, що
r T

0
|a(s,Xs)| ds < ∞

м.н.,
r T

0
E[b2(s,Xs)] ds < ∞ та майже напевно для всiх t ∈ [0,T]

виконується

Xt = X0 +
w t

0

(
a(s,Xs) ds + b(s,Xs) dWs

)
. (A.2.9)

Рiвняння (A.2.9) часто також називають стохастичним дифе-
ренцiальним рiвнянням, або СДР в iнтегральнiй формi.

Найпростiшi умови iснування i єдиностi розв’язку наведено
у наступнiй теоремi. У нiй i далi символом C буде позначатися
стала, значення якої може змiнюватися вiд рядку до рядку i
може залежати лише вiд коефiцiєнтiв a, b та початкової умови
X0.

Теорема A.2.8. Нехай коефiцiєнти рiвняння (A.2.8) для всiх
t ∈ [0,T ], x, y ∈ R задовольняють умови

|a(t, x)| + |b(t, x)| ≤ C(1 + |x|),
|a(t, x) − a(t, y)| + |b(t, x) − b(t, y)| ≤ C |x − y| .

Тодi це рiвняння має єдиний розв’язок.

Доведення. Доведення проводиться аналогiчно тому, як це ро-
биться для звичайних диференцiальних рiвнянь. Для додатно-
го K визначимо наступну норму на L2

T := L2([0,T ] × Ω):

‖X‖2
K =

w T

0
e−KtE[(Xt)

2] dt.
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Зрозумiло, що ця норма еквiвалентна до природної норми, тобто
норми ‖·‖0, на цьому просторi. Розглянемо оператор F : L2

T → L2
T

який процесу X ставить у вiдповiднiсть процес

X0 +
w t

0
a(s,Xs) ds +

w t

0
b(s,Xs) dWs.

Маємо

‖F(X) − F(Y )‖2
K =

w T

0
e−KtE

[(w t

0

(
a(s,Xs) − a(s,Ys)

)
ds+

+
w t

0

(
b(s,Xs) − b(s,Ys)

)
dWs

)2]
dt ≤

≤ 2
w T

0
e−Kt

(
t
w t

0
E
[
|a(s,Xs) − a(s,Ys)|2

]
ds+

+E
[( w t

0

(
b(s,Xs) − b(u,Ys)

)
dWs

)2])
dt ≤

≤ C
w T

0
e−Kt

(w t

0
{TE

[
|Xs −Ys|2

]
+ E

[
|b(s,Xs) − b(s,Ys)|2

]
}ds

)
dt ≤

≤ C(T + 1)
w T

0
e−Kt

w t

0
E
[
|Xs −Ys|2

]
ds dt =

=
C(T + 1)

K

w T

0

(
e−Kt − e−KT

)
E
[
|Xs −Ys|2

]
ds ≤

≤ C(T + 1)

K
‖X −Y‖2

K .

Тодi оператор F є стискуючим у просторi L2
T з нормою ‖·‖K при

K > C(T + 1), тому iснує єдиний елемент цього простору, для
якого F(X) = X, що й потрiбно було довести.

Часто процес, який є розв’язком рiвняння (A.2.8), називають
дифузiйним процесом зi коефiцiєнтами переносу a та дифузiї b.
Зауважимо, що цей процес має маркiвську властивiсть, а якщо
коефiцiєнти a, b не залежать вiд t, то вiн є однорiдним процесом
Маркова.
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A.2.3 Зв’язок з рiвняннями математичної фiзики

Формула Фейнмана–Каца пов’язує розв’язок стохастичного ди-
ференцiального рiвняння з розв’язком певного рiвняння у ча-
стинних похiдних. Для виведення цього рiвняння нам знадобля-
ться допомiжнi позначення. Припустимо, що коефiцiєнти рiв-
няння (A.2.8) задовольняють умови теореми A.2.8 i не залежать
вiд t. Через Px позначимо розподiл розв’язку цього рiвняння з
початковою умовою X0 = x, через Ex – вiдповiдне математичне
сподiвання.

Для функцiї f ∈ C2(R), яка обмежена разом з похiдними, ми
можемо розписати f (Xt) − f (X0) за формулою Iто i взяти мате-
матичне сподiвання вiд обох частин, при цьому стохастичний
iнтеграл зникне:

Ex[f (Xt)] = f (x) +
w t

0
Ex[Af (Xs)] ds, (A.2.10)

де оператор A, генератор дифузiйного процесу X, визначається
як

Af (x) = a(x)
∂

∂x
f (x) +

1

2
b2(x)

∂2

∂x2
f (x).

(Формула (A.2.10) є частковим випадком вiдомої формули Дин-
кiна.) Покладаючи

u(t, x) = Ex[f (Xt)],

маємо з рiвняння (A.2.10)

∂

∂t
u(t, x) = Ex[Af (Xs)].

Виявляється, що в останнiй рiвностi можна “винести” оператор
A за знак математичного сподiвання. Справдi, якщо для фiксо-
ваного t покласти g(x) = u(t, x), то, як вiдомо з теорiї дифузiйних
процесiв (див. [18]),

Ag(x) = lim
s→0+

1

s

(
Ex[g(Xs)] − g(x)

)
. (A.2.11)

Але

Ex[g(Xs)] = Ex[Ey[f (Xt)]|y=Xs
] =

= Ex[E[f (Xt+s)|Fs]] = Ex[f (Xt+s] = u(t + s, x)
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за маркiвською властивiстю та однорiднiстю. Пiдставивши це у
(A.2.11), маємо

∂

∂t
u(t, x) = Au(t, x). (A.2.12)

Рiвняння (A.2.12) є рiвнянням у частинних похiдних параболi-
чного типу. Разом з початковою умовою u(0, x) = f (x) воно на-
зивається зворотним рiвнянням Колмогорова. Незначно змi-
нивши мiркування, можна одержати певне узагальнення цього
твердження. А саме, для обмеженої функцiї q ∈ C(R) визначимо

v(t, x) = Ex

[
exp

{
−

w t

0
q(Xs) ds

}
f (Xt)

]
. (A.2.13)

Позначимо Qt = exp
{
−

r t

0
q(Xs) ds

}
i знов скористаємося форму-

лою для генератора дифузiйного процеса:

Av(t, x) = lim
s→0+

1

s

(
Ex[v(t,Xs)] − v(t, x)

)
.

Як i вище, перетворимо

Ex[v(t,Xs)] = Ex[Ey[Qtf (Xt)]|y=Xs
] =

= Ex

[
E

[
exp

{
−

w t+s

s
q(Xu) du

}
f (Xt+s)

∣∣∣∣Fs

]]
=

= Ex

[
exp

{w s

0
q(Xu) du

}
Qt+sf (Xt+s)

]]
=

= v(t + s, x) + Ex

[(
exp

{w s

0
q(Xu) du

}
− 1

)
Qt+sf (Xt+s)

]

Тодi

Av(t, x) =
∂

∂t
v(t, x)+

+ lim
s→0+

Ex

[
1

s

(
exp

{w s

0
q(Xu) du

}
− 1

)
Qt+sf (Xt+s)

]
.

Оскiльки функцiї f та q обмеженi, то в останнiй рiвностi мож-
на перейти до границi пiд знаком математичного сподiвання i
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одержати
∂

∂t
v(t, x) = Av(t, x) − q(x)v(t, x). (A.2.14)

Як i вище, маємо рiвняння параболiчного типу. Це рiвняння з
початковою умовою v(0, x) = f (x) має єдиний розв’язок в кла-
сi обмежених на кожнiй множинi вигляду [0,T ] × R функцiй, i
цей розв’язок задається рiвнiстю (A.2.13), яка називається фор-
мулою Фейнмана-Каца для розв’язку рiвняння теплопровiдно-
стi (A.2.14).

A.2.4 Теорема Гiрсанова

Теорема (або формула) Гiрсанова є фундаментальною фа-
ктом стохастичного аналiзу: вона дозволяє визначити похiдну
Радона–Нiкодима при простих перетвореннях випадкових про-
цесiв. Нам знадобиться наступна характеризацiя Левi вiнерiв-
ського процесу, доведення якої зацiкавлений читач може знайти
у [18].

Теорема A.2.9. Неперервний випадковий процес W є F-вiнерiвсь-
ким процесом тодi i лише тодi, коли обидва процеси Wt та
W 2

t − t є F-мартингалами.

Нехай θt, t ≥ 0 – такий F-узгоджений процес, що
r T

0
θ2

s ds < ∞
майже напевно. Визначимо вiнерiвський процес iз зсувом θ як

W̃t = Wt −
w t

0
θs dWs (A.2.15)

Визначимо стохастичну експоненту, або експоненту Долеан,
процесу a рiвнiстю

Et(θ) = exp

{
−

w t

0
θs dWs −

1

2

w t

0
θ2

s ds

}
.

З формули Iто випливає, що

dEt(θ) = −θtEt(θ)dWt .
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Тому, якщо, наприклад, процес θ є обмеженим, то його стоха-
стична експонента Et(θ) є мартингалом (слабшi умови наведено
далi). Тому для таких процесiв виконується

E

[
exp

{
−

w t

s
θu dWu −

1

2

w t

s
θ2

u du

}]
= 1.

Якщо процес θu не є обмеженим, ми можемо наблизити його
обмеженими так, щоб виконувалося (A.2.4), тодi з леми Фату
одержимо

E

[
exp

{
−

w t

s
θu dWu −

1

2

w t

s
θ2

u du

}]
≤ 1.

Звiдси, зокрема, випливає, що стохастична експонента Et(θ) завж-
ди є супермартингалом. Тому для того, щоб стохастична експо-
нента була мартингалом на [0,T ], необхiдно i достатньо вико-
нання умови

E[ET (θ)] = 1. (A.2.16)

Достатнiми умовами для цього є умова Новiкова

E

[
exp

{
1

2

w T

0
θ2

s ds

}]
< ∞ (A.2.17)

та слабша за неї умова Казамакi: для всiх t ∈ [0,T ]

E

[
exp

{
−1

2

w t

0
θs dWs

}]
< ∞. (A.2.18)

Теорема A.2.10. Нехай стохастична експонента процесу a за-
довольняє умову Тодi процес W̃ , визначений формулою (A.2.15),
є вiнерiвським на [0,T ] вiдносно мiри Pθ з похiдною Радона–
Нiкодима

dPθ

dP
= ET (a).

Доведення. Ми доведемо це твердження за припущення, що умо-
ву Новiкова (A.2.17) виконано, загальне доведення можна зна-
йти у [18]. Скористаємося характеризацiєю Левi: доведемо, що
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W̃ та W̃ 2
t − t є Pθ-мартингалами. Позначимо Yt = W̃tEt(θ) i за фор-

мулою для диференцiалу добутку одержимо

dYt =
(
θtEt(θ) − θtEt(θ)

)
dt +

(
Et(θ) − W̃tθtEt(θ)

)
dWt =

= (1 − W̃tθt)Et(θ)dWt.

Тому, завдяки квадратичнiй iнтегровностi процесу (1−Ytθt)Et(θ),
Yt є мартингалом. За формулою для умовного математичного
сподiвання для t > s

Eθ[W̃t|Fs] =
E[PθWt|Fs]

E[Pθ|Fs]
=

E[E[ET (θ)|Ft]Wt|Fs]

E[ET (θ)|Fs]
=

=
E[Yt|Fs]

Es(θ)
=

Ys

Es(θ)
= W̃s.

Доведення того, що W 2
t − t є мартингалом вiдносно Pθ, повнiстю

аналогiчне.

A.3 Мартингальне зображення

Однiєю з найважливiших властивостей стохастичного iнте-
гралу, яка знаходить багато застосувань, є мартингальна вла-
стивiсть. Теорема про мартингальне зображення у певному сенсi
є оберненим твердженням.

Конкретнiше, нехай фiльтрацiя F породжена процесомW . Те-
орема про мартингальне зображення стверджує, що для будь-
якого квадратичного iнтегровного F-мартингалу X на [0,T ] iснує
квадратично iнтегровний F-узгоджений процес ξ (множину та-
ких процесiв позначатимемо L2

a([0,T ]), такий, що для всiх t ∈
[0,T ]

Xt = X0 +
w t

0
ξs dWs. (A.3.1)

Два мартингали спiвпадають тодi й лише тодi, коли спiвпада-
ють їхнi фiнальнi значення. Тому для доведення (A.3.1) доста-
тньо лише показати, що

XT = E[XT ] +
w T

0
ξs dWs.
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Якщо забути про те, що XT є фiнальним значенням мартингалу,
можно сформулювати таке твердження, яке називається теоре-
мою про зображення Iто.

Теорема A.3.1. Нехай F ∈ L2(FT ). Тодi iснує єдиний (з точнiстю
до еквiвалентностi) процес ξ ∈ L2

a([0,T ]), такий, що має мiсце
зображення Iто

F = E[F] +
w T

0
ξs dWs (A.3.2)

майже напевно.

Доведення. Почнемо з єдиностi. Якщо для однiєї випадкової ве-
личини F iснують два процеси ξ(i) ∈ L2

a([0,T]), i = 1, 2, для яких
виконується (A.3.2). Вiднiмемо цi рiвностi, пiднесемо до квадра-
ту, вiзьмемо математичне сподiвання й одержимо

w T

0
E[|ξ(1)

t − ξ(2)
t |2] dt = 0,

звiдки маємо, що процеси ξ(i), i = 1, 2, еквiвалентнi.
Тепер доведемо iснування. Розглянемо множину E випадко-

вих величин вигляду

Eh = exp

{w T

0
h(t) dWt −

1

2

w T

0
h2(t) dt

}
,

де невипадкова функцiя h ∈ L2([0,T ]). Кожна з таких величин
має зображення Iто:

Eh = 1 +
w T

0
h(t) dWt .

Зрозумiло, що тодi й будь-яка лiнiйна комбiнацiя таких величин
має зображення Iто. Ми хочемо довести, що лiнiйна оболонка
множини E є скрiзь щiльною в L2(FT ).

Спочатку помiтимо, що множина випадкових величин вигля-
ду f (Wt1 ,Wt2 , . . . ,Wtk), де f – обмежена вимiрна функцiя, а t1 < t2 <
< · · · < tk – розбиття вiдрiзку [0,T ], є скрiзь щiльною у L2([0,T ]).
Дiйсно, розглянемо зростаючу послiдовнiсть {Π(n)} розбиттiв вiд-
рiзку [0,T], дiаметр яких прямує до нуля, i позначимо F (n) σ-
алгебру, породжену приростами вiнерiвського процесу на Π

(n).
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Оскiльки вiнерiвський процес є неперервним, то найменша σ-
алгебра, що мiстить всi F (n), спiвпадає з FT . Тодi за теоремою
про збiжнiсть мартингалу (див. [18]) для F ∈ L∞(FT ) маємо
E[F |F (n)] → E[F |FT ] = F , n → ∞ майже напевно, а тому i в L2(FT )
завдяки обмеженостi. Але, як вiдомо, E[F |F (n)] є вимiрною фун-
кцiєю вiд Wt, t ∈ Π

(n), причому цю функцiю можна взяти обмеже-
ною, тому що E[F|F (n)] є обмеженою. Залишилося помiтити, що
множина обмежених випадкових величин L∞(FT ) скрiзь щiльна
в L2(FT ).

Далi, кожну випадкову величину вигляду f (Wt1 , . . . ,Wtk), де
f – обмежена вимiрна функцiя, можна наблизити у середньому
квадратичному лiнiйними комбiнацiями величин вигляду

exp {a1Wt1 + · · · + akWtk} . (A.3.3)

Справдi, це те саме, що наблизити функцiю f експоненцiйними
полiномами у L2(Rk,Nk), де Nk – певна гаусова мiра, а це є стан-
дартним твердженням з функцiонального аналiзу. Залишилося
зауважити, що величина вигляду (A.3.3) – це, з точнiстю до ста-
лої, Eh для певної кусково сталої h.

Отже, для будь-якої F ∈ L2(FT ) iснує послiдовнiсть F (n) вели-
чин з лiнiйної оболонки E, така, що E[|F (n) − F |2] → 0, n → ∞.
Маємо E[F (n)] → E[f ], n → ∞, тому й F (n) − E[F (n)] + E[F] → F ,
n → ∞, у середньому квадратичному. Тому ми будемо без обме-
ження загальностi вважати, що E[F (n)] = E[F]. Ми знаємо, що
кожна F (n) має зображення Iто:

F (n) = E[F] +
w T

0
ξ

(n)
t dWt.

Оскiльки

E[|F (m) − F (n)|2] =
w T

0
E[|ξ(m)

t − ξ(n)
t |2]dt,

то послiдовнiсть ξ(n) є фундаменальною у L2
a([0,T]), а отже, й

збiжною до деякого ξ. Тодi з неперевностi стохастичного iнте-
гралу у L2

a випливає (A.3.2).

Як наслiдок з теореми про зображення Iто, одержуємо теоре-
му про мартингальне зображення.
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Теорема A.3.2. Нехай Mt є квадратично iнтегровним F-мар-
тингалом на [0,T ]. Тодi iснує єдиний, з точнiстю до еквiвален-
тностi, процес ξ ∈ L2

a([0,T], такий, що для всiх t ∈ [0,T ]

Mt = M0 +
w t

0
ξs dWs (A.3.4)

майже напевно.

Доведення. Записавши зображення Iто для MT i взявши матема-
тичне сподiвання за умовою Ft, маємо бажане твердження.

A.3.1 Стохастична похiдна

Теорема про зображення Iто стверджує лише iснування про-
цесу ξ, але не вiдповiдає на головне запитання – як шукати
такий процес. Тут у нагодi стає поняття стохастичної похiдної.
Ми дамо лише визначення, доведення усiх фактiв зацiкавлений
читач може знайти у [59].

Гладенькими назвемо FT -вимiрнi величини вигляду F = f (Wt1 ,
. . . , Wtk), де ti ∈ [0,T ], 1 ≤ i ≤ k, f ∈ C∞

0 (Rk) (нескiнченно непе-
рервно диференцiйована з обмеженим носiєм). Стохастичною
похiдною величини F назвемо випадковий процес вигляду

DtF =

k∑

i=1

f ′i (Wt1 , . . . ,Wtk)1[0,ti](t).

Визначимо норму Соболєва

‖F‖2
D

= E[F2] +
w T

0
E[(DtF)2] dt.

Простiр D випадкових величин визначимо як поповнення про-
стору гладеньких величин за нормою ‖·‖

D
. Оператор D допускає

замикання, тому вiн коректно продовжується на простiр D.
Стохастична похiдна має такi самi властивостi, як i звичайна:

• лiнiйнiсть: Dt(αF + βG) = αDtF + βDtG;

• похiдна добутку: Dt(FG) = F DtG + G DtF ;
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• диференцiювання складної функцiї:

Dtf (F1, . . . ,Fk) =

k∑

i=1

f ′i (F1, . . . ,Fk)DtFk.

Однiєю з найважливiших властивостей стохастичної похiдної
є наступна теорема Кларка-Окона-Хаусмана, яка дає формулу
для процесу ξ у зображеннi Iто в термiнах стохастичної похiдної.

Теорема A.3.3. Нехай F ∈ D. Тодi

F = E[F] +
w T

0
E[DtF |Ft] dWt (A.3.5)

майже напевно.

Доведення. Формулу (A.3.5) легко одержати з означення для ви-
падкових величин вигляду

exp {a1Wt1 + . . . anWtn} .

Пiсля цього, як в теоремi про зображення Iто, лiнiйними комбi-
нацiями таких величин наближуємо величину F в середньому
квадратичному: F (n) → F , при цьому DtF

(n) збiгаються у серед-
ньому квадратичному до ξ, процесу у зображеннi F . Зi замкне-
ностi стохастичної похiдної i неперервностi умовних математи-
чних сподiвань у середньому квадратичному одержимо форму-
лу (A.3.5).

З теореми Кларка-Окона-Хаусмана та властивостей iнтегра-
лу Iто можна легко одержати наступну формулу, так звану сто-
хастичну формулу iнтегрування частинами.

Теорема A.3.4. Нехай X ∈ L2
a([0,T ]), F ∈ D. Тодi

E

[
F

w T

0
Xt dWt

]
=

w T

0
E[(DtF)Xt] dt. (A.3.6)

Формула (A.3.6) дозволяє узагальнити поняття стохастично-
го iнтегралу, визначивши його для процесiв, якi не є узгодже-
ними. Таке узагальнення називається iнтегралом Скорохода.
Детальнiше про нього можна прочитати у [59].
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Додаток B
Таблицi
B.1 Ануїтетнi таблицi

У таблицях B.1–B.3 наведено значення степенiв νn дискон-
тного множника. Оскiльки цi значення додатнi й меншi за 1,
наведено тiльки цифри пiсля коми. Значення νn для даної вiд-
соткової ставки i знаходиться на перетинi рядку, який почина-
ється значенням i (у вiдсотках) та стовпчику, вгорi якого зна-
чення n. Наприклад, з таблицi B.2 знаходимо, що ν20 = 0,41199
для i = 3 %. У таблицi B.3 для зручностi наведено значення, що
вiдповiдають цiлому числу мiсяцiв.

Якщо для даного значення степеня в таблицi немає iнфор-
мацiї, можна скористатися властивiстю показникової функцiї:
νm+n = νmνn.

Таблицi B.4, B.5 дають значення сталого ануїтету iз заборго-
ванiстю. Використовувати їх слiд так само, як i таблицi B.1–B.3.
Якщо для даного термiну в таблицi немає iнформацiї, можна
скористатися ануїтетним рiвнянням: am+n| = am| + ν

man| або фор-
мулою an| = (1 − νn)/i.

Таблиця B.6 для даного значення рiчної ефективної ставки
i дає значення дисконтного множника, найбiльш уживаних но-
мiнальних та дисконтних ставок та iнтенсивностi вiдсотка. Та-
блиця B.7, навпаки, дозволяє за даним значенням номiнальної
або дисконтної ставки чи iнтенсивностi вiдсотка визначити рi-
чну ефективну вiдсоткову ставку. Шукане значення рiчної ефе-
ктивної вiдсоткової ставки знаходиться у рядку, що вiдповiдає
даному значенню номiнальної (дисконтної) ставки або iнтенсив-
ностi вiдсотка, i стовпчика, що вiдповiдає данiй ставцi.
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4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ,96098 ,95147 ,94205 ,93272 ,92348 ,91434 ,90529 ,89632 ,88745
1,5 ,98579 ,92826 ,91454 ,90103 ,88771 ,87459 ,86167 ,84893 ,83639
2 ,98067 ,90573 ,88797 ,87056 ,85349 ,83676 ,82035 ,80426 ,78849
2,5 ,97608 ,88385 ,86230 ,84127 ,82075 ,80073 ,78120 ,76214 ,74356
3 ,97156 ,86261 ,83748 ,81309 ,78941 ,76642 ,74409 ,72242 ,70138
3,5 ,96713 ,84197 ,81350 ,78599 ,75941 ,73373 ,70892 ,68495 ,66178
4 ,96278 ,82193 ,79031 ,75992 ,73069 ,70259 ,67556 ,64958 ,62460
4,25 ,96072 ,81212 ,77901 ,74725 ,71679 ,68757 ,65954 ,63265 ,60686
4,5 ,95859 ,80245 ,76790 ,73483 ,70319 ,67290 ,64393 ,61620 ,58966
4,75 ,95649 ,79292 ,75697 ,72264 ,68987 ,65859 ,62872 ,60021 ,57300
5 ,95440 ,78353 ,74622 ,71068 ,67684 ,64461 ,61391 ,58468 ,55684
5,25 ,95234 ,77426 ,73564 ,69895 ,66408 ,63096 ,59949 ,56958 ,54117
5,5 ,95029 ,76513 ,72525 ,68744 ,65160 ,61763 ,58543 ,55491 ,52598
5,75 ,94826 ,75613 ,71502 ,67614 ,63938 ,60461 ,57174 ,54065 ,51125
6 ,94624 ,74726 ,70496 ,66506 ,62741 ,59190 ,55839 ,52679 ,49697
6,25 ,94425 ,73851 ,69507 ,65418 ,61570 ,57948 ,54539 ,51331 ,48312
6,5 ,94227 ,72988 ,68533 ,64351 ,60423 ,56735 ,53273 ,50021 ,46968
6,75 ,94031 ,72137 ,67576 ,63303 ,59300 ,55551 ,52038 ,48748 ,45665
7 ,93836 ,71299 ,66634 ,62275 ,58201 ,54393 ,50835 ,47509 ,44401
7,25 ,93643 ,70471 ,65708 ,61266 ,57124 ,53263 ,49662 ,46305 ,43175
7,5 ,93452 ,69656 ,64796 ,60275 ,56070 ,52158 ,48519 ,45134 ,41985
7,75 ,93262 ,68852 ,63899 ,59303 ,55038 ,51079 ,47405 ,43996 ,40831
8 ,93074 ,68058 ,63017 ,58349 ,54027 ,50025 ,46319 ,42888 ,39711
8,25 ,92887 ,67276 ,62149 ,57412 ,53037 ,48995 ,45261 ,41811 ,38625
8,5 ,92702 ,66505 ,61295 ,56493 ,52067 ,47988 ,44229 ,40764 ,37570
8,75 ,92519 ,65744 ,60454 ,55590 ,51117 ,47004 ,43222 ,39745 ,36547
9 ,92337 ,64993 ,59627 ,54703 ,50187 ,46043 ,42241 ,38753 ,35553
9,5 ,91962 ,63523 ,58012 ,52979 ,48382 ,44185 ,40351 ,36851 ,33654
10 ,91608 ,62092 ,56447 ,51316 ,46651 ,42410 ,38554 ,35049 ,31863
10,5 ,91259 ,60700 ,54932 ,49712 ,44989 ,40714 ,36845 ,33344 ,30175
11 ,90916 ,59345 ,53464 ,48166 ,43393 ,39092 ,35218 ,31728 ,28584
11,5 ,90577 ,58026 ,52042 ,46674 ,41860 ,37543 ,33671 ,30198 ,27083
12 ,90244 ,56743 ,50663 ,45235 ,40388 ,36061 ,32197 ,28748 ,25668
12,5 ,89916 ,55493 ,49327 ,43846 ,38974 ,34644 ,30795 ,27373 ,24332
13 ,89593 ,54276 ,48032 ,42506 ,37616 ,33288 ,29459 ,26070 ,23071
14 ,88924 ,51937 ,45559 ,39964 ,35056 ,30751 ,26974 ,23662 ,20756
15 ,88313 ,49718 ,43233 ,37594 ,32690 ,28426 ,24718 ,21494 ,18691
16 ,87715 ,47611 ,41044 ,35383 ,30503 ,26295 ,22668 ,19542 ,16846
18 ,86487 ,43711 ,37043 ,31393 ,26604 ,22546 ,19106 ,16192 ,13722
20 ,85412 ,40188 ,33490 ,27908 ,23257 ,19381 ,16151 ,13459 ,11216

Табл. B.1: Таблиця значень νn для n = 4, 5, . . . , 12.
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13 14 15 17 20 25 30 35 40
1 ,87866 ,86996 ,86135 ,84438 ,81954 ,77977 ,74192 ,70591 ,67165
1,5 ,82403 ,81185 ,79985 ,77639 ,74247 ,68921 ,63976 ,59387 ,55126
2 ,77303 ,75788 ,74301 ,71416 ,67297 ,60953 ,55207 ,50003 ,45289
2,5 ,72542 ,70773 ,69047 ,65720 ,61027 ,53939 ,47674 ,42137 ,37243
3 ,68095 ,66112 ,64186 ,60502 ,55368 ,47761 ,41199 ,35538 ,30656
3,5 ,63940 ,61778 ,59689 ,55720 ,50257 ,42315 ,35628 ,29998 ,25257
4 ,60057 ,57748 ,55526 ,51337 ,45639 ,37512 ,30832 ,25342 ,20829
4,25 ,58212 ,55839 ,53562 ,49284 ,43499 ,35326 ,28689 ,23299 ,18922
4,5 ,56427 ,53997 ,51672 ,47318 ,41464 ,33273 ,26700 ,21425 ,17193
4,75 ,54701 ,52221 ,49853 ,45434 ,39529 ,31344 ,24853 ,19706 ,15626
5 ,53032 ,50507 ,48102 ,43630 ,37689 ,29530 ,23138 ,18129 ,14205
5,25 ,51418 ,48853 ,46416 ,41901 ,35938 ,27826 ,21545 ,16681 ,12916
5,5 ,49856 ,47257 ,44793 ,40245 ,34273 ,26223 ,20064 ,15352 ,11746
5,75 ,48345 ,45717 ,43231 ,38657 ,32688 ,24717 ,18689 ,14131 ,10685
6 ,46884 ,44230 ,41727 ,37136 ,31180 ,23300 ,17411 ,13011 ,09722
6,25 ,45470 ,42795 ,40278 ,35679 ,29745 ,21967 ,16223 ,11981 ,08848
6,5 ,44102 ,41410 ,38883 ,34281 ,28380 ,20714 ,15119 ,11035 ,08054
6,75 ,42778 ,40073 ,37539 ,32942 ,27080 ,19535 ,14092 ,10165 ,07333
7 ,41496 ,38782 ,36245 ,31657 ,25842 ,18425 ,13137 ,09366 ,06678
7,25 ,40256 ,37535 ,34998 ,30426 ,24663 ,17381 ,12248 ,08632 ,06083
7,5 ,39056 ,36331 ,33797 ,29245 ,23541 ,16398 ,11422 ,07956 ,05542
7,75 ,37894 ,35169 ,32639 ,28113 ,22473 ,15473 ,10653 ,07335 ,05050
8 ,36770 ,34046 ,31524 ,27027 ,21455 ,14602 ,09938 ,06763 ,04603
8,25 ,35681 ,32962 ,30450 ,25985 ,20485 ,13782 ,09272 ,06238 ,04196
8,5 ,34627 ,31914 ,29414 ,24986 ,19562 ,13009 ,08652 ,05754 ,03827
8,75 ,33606 ,30902 ,28416 ,24027 ,18682 ,12282 ,08075 ,05309 ,03490
9 ,32618 ,29925 ,27454 ,23107 ,17843 ,11597 ,07537 ,04899 ,03184
9,5 ,30734 ,28067 ,25632 ,21378 ,16282 ,10343 ,06570 ,04174 ,02651
10 ,28966 ,26333 ,23939 ,19784 ,14864 ,09230 ,05731 ,03558 ,02209
10,5 ,27308 ,24713 ,22365 ,18316 ,13575 ,08240 ,05002 ,03036 ,01843
11 ,25751 ,23199 ,20900 ,16963 ,12403 ,07361 ,04368 ,02592 ,01538
11,5 ,24290 ,21785 ,19538 ,15715 ,11337 ,06579 ,03817 ,02215 ,01285
12 ,22917 ,20462 ,18270 ,14564 ,10367 ,05882 ,03338 ,01894 ,01075
12,5 ,21628 ,19225 ,17089 ,13502 ,09483 ,05262 ,02920 ,01621 ,00899
13 ,20416 ,18068 ,15989 ,12522 ,08678 ,04710 ,02557 ,01388 ,00753
14 ,18207 ,15971 ,14010 ,10780 ,07276 ,03779 ,01963 ,01019 ,00529
15 ,16253 ,14133 ,12289 ,09293 ,06110 ,03038 ,01510 ,00751 ,00373
16 ,14523 ,12520 ,10793 ,08021 ,05139 ,02447 ,01165 ,00555 ,00264
18 ,11629 ,09855 ,08352 ,05998 ,03651 ,01596 ,00697 ,00305 ,00133
20 ,09346 ,07789 ,06491 ,04507 ,02608 ,01048 ,00421 ,00169 ,00068

Табл. B.2: Таблиця значень νn для n = 13, 14, . . . , 40.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ,9992 ,9983 ,9975 ,9967 ,9959 ,9950 ,9942 ,9934 ,9926 ,9917 ,9909
1,5 ,9988 ,9975 ,9963 ,9950 ,9938 ,9926 ,9914 ,9901 ,9889 ,9877 ,9864
2 ,9984 ,9967 ,9951 ,9934 ,9918 ,9901 ,9885 ,9869 ,9853 ,9836 ,9820
2,5 ,9979 ,9959 ,9938 ,9918 ,9898 ,9877 ,9857 ,9837 ,9817 ,9796 ,9776
3 ,9975 ,9951 ,9926 ,9902 ,9878 ,9853 ,9829 ,9805 ,9781 ,9757 ,9733
3,5 ,9971 ,9943 ,9914 ,9886 ,9858 ,9829 ,9801 ,9773 ,9745 ,9717 ,9690
4 ,9967 ,9935 ,9902 ,9870 ,9838 ,9806 ,9774 ,9742 ,9710 ,9678 ,9647
4,25 ,9965 ,9931 ,9896 ,9862 ,9828 ,9794 ,9760 ,9726 ,9693 ,9659 ,9626
4,5 ,9963 ,9927 ,9891 ,9854 ,9818 ,9782 ,9747 ,9711 ,9675 ,9640 ,9605
4,75 ,9961 ,9923 ,9885 ,9847 ,9808 ,9771 ,9733 ,9695 ,9658 ,9621 ,9584
5 ,9959 ,9919 ,9879 ,9839 ,9799 ,9759 ,9719 ,9680 ,9641 ,9602 ,9563
5,25 ,9957 ,9915 ,9873 ,9831 ,9789 ,9747 ,9706 ,9665 ,9624 ,9583 ,9542
5,5 ,9955 ,9911 ,9867 ,9823 ,9779 ,9736 ,9693 ,9649 ,9606 ,9564 ,9521
5,75 ,9954 ,9907 ,9861 ,9815 ,9770 ,9724 ,9679 ,9634 ,9589 ,9545 ,9500
6 ,9952 ,9903 ,9855 ,9808 ,9760 ,9713 ,9666 ,9619 ,9572 ,9526 ,9480
6,25 ,9950 ,9899 ,9850 ,9800 ,9751 ,9701 ,9653 ,9604 ,9555 ,9507 ,9459
6,5 ,9948 ,9896 ,9844 ,9792 ,9741 ,9690 ,9639 ,9589 ,9539 ,9489 ,9439
6,75 ,9946 ,9892 ,9838 ,9785 ,9732 ,9679 ,9626 ,9574 ,9522 ,9470 ,9419
7 ,9944 ,9888 ,9832 ,9777 ,9722 ,9667 ,9613 ,9559 ,9505 ,9452 ,9399
7,25 ,9942 ,9884 ,9827 ,9769 ,9713 ,9656 ,9600 ,9544 ,9489 ,9433 ,9379
7,5 ,9940 ,9880 ,9821 ,9762 ,9703 ,9645 ,9587 ,9529 ,9472 ,9415 ,9359
7,75 ,9938 ,9876 ,9815 ,9754 ,9694 ,9634 ,9574 ,9515 ,9456 ,9397 ,9339
8 ,9936 ,9873 ,9809 ,9747 ,9684 ,9623 ,9561 ,9500 ,9439 ,9379 ,9319
8,25 ,9934 ,9869 ,9804 ,9739 ,9675 ,9611 ,9548 ,9485 ,9423 ,9361 ,9299
8,5 ,9932 ,9865 ,9798 ,9732 ,9666 ,9600 ,9535 ,9471 ,9406 ,9343 ,9279
8,75 ,9930 ,9861 ,9792 ,9724 ,9657 ,9589 ,9522 ,9456 ,9390 ,9325 ,9260
9 ,9928 ,9857 ,9787 ,9717 ,9647 ,9578 ,9510 ,9442 ,9374 ,9307 ,9240
9,5 ,9925 ,9850 ,9776 ,9702 ,9629 ,9556 ,9484 ,9413 ,9342 ,9272 ,9202
10 ,9921 ,9842 ,9765 ,9687 ,9611 ,9535 ,9459 ,9384 ,9310 ,9236 ,9163
10,5 ,9917 ,9835 ,9753 ,9673 ,9593 ,9513 ,9434 ,9356 ,9279 ,9202 ,9125
11 ,9913 ,9828 ,9742 ,9658 ,9574 ,9492 ,9409 ,9328 ,9247 ,9167 ,9088
11,5 ,9910 ,9820 ,9732 ,9644 ,9557 ,9470 ,9385 ,9300 ,9216 ,9133 ,9050
12 ,9906 ,9813 ,9721 ,9629 ,9539 ,9449 ,9360 ,9272 ,9185 ,9099 ,9013
12,5 ,9902 ,9806 ,9710 ,9615 ,9521 ,9428 ,9336 ,9245 ,9155 ,9065 ,8977
13 ,9899 ,9798 ,9699 ,9601 ,9504 ,9407 ,9312 ,9218 ,9124 ,9032 ,8940
14 ,9891 ,9784 ,9678 ,9573 ,9469 ,9366 ,9264 ,9164 ,9064 ,8966 ,8868
15 ,9884 ,9770 ,9657 ,9545 ,9434 ,9325 ,9217 ,9110 ,9005 ,8901 ,8798
16 ,9877 ,9756 ,9636 ,9517 ,9400 ,9285 ,9171 ,9058 ,8947 ,8837 ,8728
18 ,9863 ,9728 ,9595 ,9463 ,9334 ,9206 ,9080 ,8955 ,8833 ,8712 ,8592
20 ,9849 ,9701 ,9554 ,9410 ,9268 ,9129 ,8991 ,8855 ,8722 ,8590 ,8461

Табл. B.3: Таблиця значень νk/12 для k = 1, 2, . . . , 11.
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4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3,9020 4,8534 5,7955 6,7282 7,6517 8,5660 9,4713 10,368 11,255
1,5 3,8544 4,7826 5,6972 6,5982 7,4859 8,3605 9,2222 10,071 10,908
2 3,8077 4,7135 5,6014 6,4720 7,3255 8,1622 8,9826 9,7868 10,575
2,5 3,7620 4,6458 5,5081 6,3494 7,1701 7,9709 8,7521 9,5142 10,258
3 3,7171 4,5797 5,4172 6,2303 7,0197 7,7861 8,5302 9,2526 9,9540
3,5 3,6731 4,5151 5,3286 6,1145 6,8740 7,6077 8,3166 9,0016 9,6633
4 3,6299 4,4518 5,2421 6,0021 6,7327 7,4353 8,1109 8,7605 9,3851
4,25 3,6086 4,4207 5,1997 5,9470 6,6638 7,3513 8,0109 8,6435 9,2504
4,5 3,5875 4,3900 5,1579 5,8927 6,5959 7,2688 7,9127 8,5289 9,1186
4,75 3,5666 4,3596 5,1165 5,8392 6,5290 7,1876 7,8163 8,4166 8,9896
5 3,5460 4,3295 5,0757 5,7864 6,4632 7,1078 7,7217 8,3064 8,8633
5,25 3,5255 4,2997 5,0354 5,7343 6,3984 7,0294 7,6288 8,1984 8,7396
5,5 3,5052 4,2703 4,9955 5,6830 6,3346 6,9522 7,5376 8,0925 8,6185
5,75 3,4850 4,2412 4,9562 5,6323 6,2717 6,8763 7,4481 7,9887 8,5000
6 3,4651 4,2124 4,9173 5,5824 6,2098 6,8017 7,3601 7,8869 8,3838
6,25 3,4454 4,1839 4,8789 5,5331 6,1488 6,7283 7,2737 7,7870 8,2701
6,5 3,4258 4,1557 4,8410 5,4845 6,0888 6,6561 7,1888 7,6890 8,1587
6,75 3,4064 4,1278 4,8036 5,4366 6,0296 6,5851 7,1055 7,5929 8,0496
7 3,3872 4,1002 4,7665 5,3893 5,9713 6,5152 7,0236 7,4987 7,9427
7,25 3,3682 4,0729 4,7300 5,3426 5,9139 6,4465 6,9431 7,4062 7,8379
7,5 3,3493 4,0459 4,6938 5,2966 5,8573 6,3789 6,8641 7,3154 7,7353
7,75 3,3306 4,0192 4,6582 5,2512 5,8016 6,3124 6,7864 7,2264 7,6347
8 3,3121 3,9927 4,6229 5,2064 5,7466 6,2469 6,7101 7,1390 7,5361
8,25 3,2938 3,9665 4,5880 5,1621 5,6925 6,1825 6,6351 7,0532 7,4394
8,5 3,2756 3,9406 4,5536 5,1185 5,6392 6,1191 6,5613 6,9690 7,3447
8,75 3,2576 3,9150 4,5196 5,0755 5,5866 6,0567 6,4889 6,8863 7,2518
9 3,2397 3,8897 4,4859 5,0330 5,5348 5,9952 6,4177 6,8052 7,1607
9,5 3,2045 3,8397 4,4198 4,9496 5,4334 5,8753 6,2788 6,6473 6,9838
10 3,1699 3,7908 4,3553 4,8684 5,3349 5,7590 6,1446 6,4951 6,8137
10,5 3,1359 3,7429 4,2922 4,7893 5,2392 5,6463 6,0148 6,3482 6,6500
11 3,1024 3,6959 4,2305 4,7122 5,1461 5,5370 5,8892 6,2065 6,4924
11,5 3,0696 3,6499 4,1703 4,6370 5,0556 5,4311 5,7678 6,0697 6,3406
12 3,0373 3,6048 4,1114 4,5638 4,9676 5,3282 5,6502 5,9377 6,1944
12,5 3,0056 3,5606 4,0538 4,4923 4,8820 5,2285 5,5364 5,8102 6,0535
13 2,9745 3,5172 3,9975 4,4226 4,7988 5,1317 5,4262 5,6869 5,9176
14 2,9137 3,4331 3,8887 4,2883 4,6389 4,9464 5,2161 5,4527 5,6603
15 2,8550 3,3522 3,7845 4,1604 4,4873 4,7716 5,0188 5,2337 5,4206
16 2,7982 3,2743 3,6847 4,0386 4,3436 4,6065 4,8332 5,0286 5,1971
18 2,6901 3,1272 3,4976 3,8115 4,0776 4,3030 4,4941 4,6560 4,7932
20 2,5887 2,9906 3,3255 3,6046 3,8372 4,0310 4,1925 4,3271 4,4392

Табл. B.4: Таблиця значень an| для n = 4, 5, . . . , 12.
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13 14 15 17 20 25 30 35 40
1 12,134 13,004 13,865 15,562 18,046 22,023 25,808 29,409 32,835
1,5 11,732 12,543 13,343 14,908 17,169 20,720 24,016 27,076 29,916
2 11,348 12,106 12,849 14,292 16,351 19,524 22,397 24,999 27,356
2,5 10,983 11,691 12,381 13,712 15,589 18,424 20,930 23,145 25,103
3 10,635 11,296 11,938 13,166 14,878 17,413 19,600 21,487 23,115
3,5 10,303 10,921 11,517 12,651 14,212 16,482 18,392 20,001 21,355
4 9,9856 10,563 11,118 12,166 13,590 15,622 17,292 18,665 19,793
4,25 9,8325 10,391 10,927 11,933 13,294 15,217 16,779 18,047 19,077
4,5 9,6829 10,223 10,740 11,707 13,008 14,828 16,289 17,461 18,402
4,75 9,5366 10,059 10,557 11,488 12,731 14,454 15,820 16,904 17,763
5 9,3936 9,8986 10,380 11,274 12,462 14,094 15,373 16,374 17,159
5,25 9,2538 9,7423 10,207 11,067 12,202 13,748 14,944 15,870 16,588
5,5 9,1171 9,5896 10,038 10,865 11,950 13,414 14,534 15,391 16,046
5,75 8,9834 9,4406 9,8729 10,668 11,706 13,093 14,141 14,934 15,533
6 8,8527 9,2950 9,7122 10,477 11,470 12,783 13,765 14,498 15,046
6,25 8,7248 9,1528 9,5555 10,291 11,241 12,485 13,404 14,083 14,584
6,5 8,5997 9,0138 9,4027 10,111 11,019 12,198 13,059 13,687 14,146
6,75 8,4774 8,8781 9,2535 9,9346 10,803 11,921 12,727 13,309 13,728
7 8,3577 8,7455 9,1079 9,7632 10,594 11,654 12,409 12,948 13,332
7,25 8,2405 8,6158 8,9658 9,5964 10,391 11,396 12,104 12,603 12,954
7,5 8,1258 8,4892 8,8271 9,4340 10,195 11,147 11,810 12,273 12,594
7,75 8,0136 8,3653 8,6917 9,2757 10,004 10,907 11,529 11,957 12,252
8 7,9038 8,2442 8,5595 9,1216 9,8181 10,675 11,258 11,655 11,925
8,25 7,7962 8,1259 8,4304 8,9715 9,6381 10,451 10,997 11,365 11,613
8,5 7,6910 8,0101 8,3042 8,8252 9,4633 10,234 10,747 11,088 11,315
8,75 7,5879 7,8969 8,1810 8,6826 9,2935 10,025 10,506 10,822 11,030
9 7,4869 7,7862 8,0607 8,5436 9,1285 9,8226 10,274 10,567 10,757
9,5 7,2912 7,5719 7,8282 8,2760 8,8124 9,4376 9,8347 10,087 10,247
10 7,1034 7,3667 7,6061 8,0216 8,5136 9,0770 9,4269 9,6442 9,7791
10,5 6,9230 7,1702 7,3938 7,7794 8,2309 8,7390 9,0474 9,2347 9,3483
11 6,7499 6,9819 7,1909 7,5488 7,9633 8,4217 8,6938 8,8552 8,9511
11,5 6,5835 6,8013 6,9967 7,3291 7,7098 8,1236 8,3637 8,5030 8,5839
12 6,4235 6,6282 6,8109 7,1196 7,4694 7,8431 8,0552 8,1755 8,2438
12,5 6,2698 6,4620 6,6329 6,9198 7,2414 7,5790 7,7664 7,8704 7,9281
13 6,1218 6,3025 6,4624 6,7291 7,0248 7,3300 7,4957 7,5856 7,6344
14 5,8424 6,0021 6,1422 6,3729 6,6231 6,8729 7,0027 7,0700 7,1050
15 5,5831 5,7245 5,8474 6,0472 6,2593 6,4641 6,5660 6,6166 6,6418
16 5,3423 5,4675 5,5755 5,7487 5,9288 6,0971 6,1772 6,2153 6,2335
18 4,9095 5,0081 5,0916 5,2223 5,3527 5,4669 5,5168 5,5386 5,5482
20 4,5327 4,6106 4,6755 4,7746 4,8696 4,9476 4,9789 4,9915 4,9966

Табл. B.5: Таблиця значень an| для n = 13, 14, . . . , 40.
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i, % ν d, % i(2), % i(4), % i(12), % d(2), % d(4), % d(12), % δ, %
1 0,9901 0,990 0,998 0,996 0,995 0,993 0,994 0,995 0,995
1,5 0,9852 1,478 1,494 1,492 1,490 1,483 1,486 1,488 1,489
2 0,9804 1,961 1,990 1,985 1,982 1,970 1,975 1,979 1,980
2,5 0,9756 2,439 2,485 2,477 2,472 2,454 2,462 2,467 2,469
3 0,9709 2,913 2,978 2,967 2,960 2,934 2,945 2,952 2,956
3,5 0,9662 3,382 3,470 3,455 3,445 3,411 3,425 3,435 3,440
4 0,9615 3,846 3,961 3,941 3,928 3,884 3,903 3,916 3,922
4,25 0,9592 4,077 4,206 4,184 4,169 4,119 4,141 4,155 4,162
4,5 0,9569 4,306 4,450 4,426 4,410 4,354 4,378 4,394 4,402
4,75 0,9547 4,535 4,695 4,668 4,650 4,587 4,614 4,632 4,641
5 0,9524 4,762 4,939 4,909 4,889 4,820 4,849 4,869 4,879
5,25 0,9501 4,988 5,183 5,150 5,128 5,052 5,084 5,106 5,117
5,5 0,9479 5,213 5,426 5,390 5,366 5,283 5,318 5,342 5,354
5,75 0,9456 5,437 5,670 5,630 5,604 5,513 5,552 5,578 5,591
6 0,9434 5,660 5,913 5,870 5,841 5,743 5,785 5,813 5,827
6,25 0,9412 5,882 6,155 6,109 6,078 5,971 6,017 6,047 6,062
6,5 0,9390 6,103 6,398 6,347 6,314 6,199 6,248 6,281 6,297
6,75 0,9368 6,323 6,640 6,586 6,550 6,426 6,479 6,514 6,532
7 0,9346 6,542 6,882 6,823 6,785 6,653 6,709 6,747 6,766
7,25 0,9324 6,760 7,123 7,061 7,020 6,878 6,938 6,979 6,999
7,5 0,9302 6,977 7,364 7,298 7,254 7,103 7,167 7,210 7,232
7,75 0,9281 7,193 7,605 7,534 7,488 7,327 7,395 7,441 7,464
8 0,9259 7,407 7,846 7,771 7,721 7,550 7,623 7,671 7,696
8,25 0,9238 7,621 8,087 8,006 7,954 7,772 7,849 7,901 7,927
8,5 0,9217 7,834 8,327 8,242 8,186 7,994 8,075 8,130 8,158
8,75 0,9195 8,046 8,567 8,477 8,418 8,215 8,301 8,359 8,388
9 0,9174 8,257 8,806 8,711 8,649 8,435 8,526 8,587 8,618
9,5 0,9132 8,676 9,284 9,179 9,110 8,873 8,973 9,041 9,075
10 0,9091 9,091 9,762 9,645 9,569 9,307 9,418 9,493 9,531
10,5 0,9050 9,502 10,238 10,110 10,026 9,739 9,861 9,943 9,985
11 0,9009 9,910 10,713 10,573 10,482 10,168 10,301 10,391 10,436
11,5 0,8969 10,314 11,187 11,035 10,935 10,595 10,739 10,836 10,885
12 0,8929 10,714 11,660 11,495 11,387 11,018 11,174 11,280 11,333
12,5 0,8889 11,111 12,132 11,953 11,836 11,438 11,607 11,721 11,778
13 0,8850 11,504 12,603 12,410 12,284 11,856 12,037 12,160 12,222
14 0,8772 12,281 13,542 13,320 13,175 12,683 12,891 13,032 13,103
15 0,8696 13,043 14,476 14,223 14,058 13,499 13,735 13,895 13,976
16 0,8621 13,793 15,407 15,121 14,934 14,305 14,570 14,751 14,842
18 0,8475 15,254 17,256 16,899 16,666 15,885 16,214 16,438 16,551
20 0,8333 16,667 19,089 18,654 18,371 17,426 17,823 18,094 18,232

Табл. B.6: Рiзнi типи ставок.
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i, % d, % i(2), % i(4), % i(12), % d(2), % d(4), % d(12), % δ, %
1 1,010 1,002 1,004 1,005 1,008 1,006 1,005 1,005
1,5 1,523 1,506 1,508 1,510 1,517 1,514 1,512 1,511
2 2,041 2,010 2,015 2,018 2,030 2,025 2,022 2,020
2,5 2,564 2,516 2,524 2,529 2,548 2,540 2,534 2,532
3 3,093 3,022 3,034 3,042 3,069 3,057 3,049 3,045
3,5 3,627 3,531 3,546 3,557 3,594 3,578 3,567 3,562
4 4,167 4,040 4,060 4,074 4,123 4,102 4,088 4,081
4,25 4,439 4,295 4,318 4,334 4,389 4,365 4,349 4,342
4,5 4,712 4,551 4,577 4,594 4,657 4,629 4,612 4,603
4,75 4,987 4,806 4,835 4,855 4,925 4,894 4,875 4,865
5 5,263 5,062 5,095 5,116 5,194 5,160 5,138 5,127
5,25 5,541 5,319 5,354 5,378 5,464 5,427 5,402 5,390
5,5 5,820 5,576 5,614 5,641 5,735 5,694 5,667 5,654
5,75 6,101 5,833 5,875 5,904 6,008 5,963 5,933 5,919
6 6,383 6,090 6,136 6,168 6,281 6,232 6,200 6,184
6,25 6,667 6,348 6,398 6,432 6,556 6,502 6,467 6,449
6,5 6,952 6,606 6,660 6,697 6,831 6,773 6,735 6,716
6,75 7,239 6,864 6,923 6,963 7,108 7,045 7,003 6,983
7 7,527 7,122 7,186 7,229 7,385 7,317 7,273 7,251
7,25 7,817 7,381 7,450 7,496 7,664 7,591 7,543 7,519
7,5 8,108 7,641 7,714 7,763 7,944 7,865 7,814 7,788
7,75 8,401 7,900 7,978 8,031 8,225 8,140 8,085 8,058
8 8,696 8,160 8,243 8,300 8,507 8,417 8,358 8,329
8,25 8,992 8,420 8,509 8,569 8,790 8,694 8,631 8,600
8,5 9,290 8,681 8,775 8,839 9,074 8,971 8,905 8,872
8,75 9,589 8,941 9,041 9,110 9,360 9,250 9,179 9,144
9 9,890 9,202 9,308 9,381 9,646 9,530 9,455 9,417
9,5 10,497 9,726 9,844 9,925 10,222 10,092 10,007 9,966
10 11,111 10,250 10,381 10,471 10,803 10,658 10,563 10,517
10,5 11,732 10,776 10,921 11,020 11,389 11,227 11,122 11,071
11 12,360 11,303 11,462 11,572 11,979 11,800 11,684 11,628
11,5 12,994 11,831 12,006 12,126 12,574 12,377 12,250 12,187
12 13,636 12,360 12,551 12,683 13,173 12,957 12,818 12,750
12,5 14,286 12,891 13,098 13,242 13,778 13,541 13,389 13,315
13 14,943 13,423 13,648 13,803 14,387 14,129 13,964 13,883
14 16,279 14,490 14,752 14,934 15,620 15,316 15,122 15,027
15 17,647 15,563 15,865 16,075 16,874 16,519 16,293 16,183
16 19,048 16,640 16,986 17,227 18,147 17,738 17,477 17,351
18 21,951 18,810 19,252 19,562 20,758 20,223 19,885 19,722
20 25,000 21,000 21,551 21,939 23,457 22,774 22,346 22,140

Табл. B.7: Значення ефективної вiдсоткової ставки для даної
номiнальної або дисконтної ставки чи iнтенсивностi вiдсотка.
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B.2 Стандартна нормальна функцiя
розподiлу

У таблицi B.8 наведено значення стандартної нормальної фун-
кцiї розподiлу Φ. Оскiльки значення ймовiрностi додатнi та мен-
шi за одиницю, то наведено лише цифри пiсля десяткової коми.

Користуватися таблицею потрiбно так: для значення t з дво-
ма цифрами пiсля коми треба вибрати рядок, що мiстить ци-
фру до коми та одну цифру пiсля коми та стовпчик, що мiстить
другу цифру пiсля коми. Наприклад, для значення t = 2,72 на
перетинi рядку, що починається числом 2,7 та стовпчику, що
починається цифрою 2 знаходимо Φ(2,72) ≈ 0,99674. Якщо t вiд’-
ємне, можна скористатися симетрiєю стандартного нормального
розподiлу: Φ(t) = 1 − Φ(−t).

Якщо число t дано з бiльшою точнiстю, можна визначити
наближене значення, вважаючи функцiю мiж двома сусiднiми
значеннями лiнiйною. Наприклад, для t = 0,916 знаходимо зна-
чення Φ(0,91) ≈ 0,81859, Φ(0,91) ≈ 0,82121, звiдки за допомогою
лiнiйної iнтерполяцiї Φ(0,916) ≈ 0,4 · 0,81859 + 0,6 · 0,82121 ≈
≈ 0,82016.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 ,50000 ,50399 ,50798 ,51197 ,51595 ,51994 ,52392 ,52790 ,53188 ,53586
0,1 ,53983 ,54380 ,54776 ,55172 ,55567 ,55962 ,56356 ,56749 ,57142 ,57535
0,2 ,57926 ,58317 ,58706 ,59095 ,59483 ,59871 ,60257 ,60642 ,61026 ,61409
0,3 ,61791 ,62172 ,62552 ,62930 ,63307 ,63683 ,64058 ,64431 ,64803 ,65173
0,4 ,65542 ,65910 ,66276 ,66640 ,67003 ,67364 ,67724 ,68082 ,68439 ,68793
0,5 ,69146 ,69497 ,69847 ,70194 ,70540 ,70884 ,71226 ,71566 ,71904 ,72240
0,6 ,72575 ,72907 ,73237 ,73565 ,73891 ,74215 ,74537 ,74857 ,75175 ,75490
0,7 ,75804 ,76115 ,76424 ,76730 ,77035 ,77337 ,77637 ,77935 ,78230 ,78524
0,8 ,78814 ,79103 ,79389 ,79673 ,79955 ,80234 ,80511 ,80785 ,81057 ,81327
0,9 ,81594 ,81859 ,82121 ,82381 ,82639 ,82894 ,83147 ,83398 ,83646 ,83891
1,0 ,84134 ,84375 ,84614 ,84849 ,85083 ,85314 ,85543 ,85769 ,85993 ,86214
1,1 ,86433 ,86650 ,86864 ,87076 ,87286 ,87493 ,87698 ,87900 ,88100 ,88298
1,2 ,88493 ,88686 ,88877 ,89065 ,89251 ,89435 ,89617 ,89796 ,89973 ,90147
1,3 ,90320 ,90490 ,90658 ,90824 ,90988 ,91149 ,91309 ,91466 ,91621 ,91774
1,4 ,91924 ,92073 ,92220 ,92364 ,92507 ,92647 ,92785 ,92922 ,93056 ,93189
1,5 ,93319 ,93448 ,93574 ,93699 ,93822 ,93943 ,94062 ,94179 ,94295 ,94408
1,6 ,94520 ,94630 ,94738 ,94845 ,94950 ,95053 ,95154 ,95254 ,95352 ,95449
1,7 ,95543 ,95637 ,95728 ,95818 ,95907 ,95994 ,96080 ,96164 ,96246 ,96327
1,8 ,96407 ,96485 ,96562 ,96638 ,96712 ,96784 ,96856 ,96926 ,96995 ,97062
1,9 ,97128 ,97193 ,97257 ,97320 ,97381 ,97441 ,97500 ,97558 ,97615 ,97670
2,0 ,97725 ,97778 ,97831 ,97882 ,97932 ,97982 ,98030 ,98077 ,98124 ,98169
2,1 ,98214 ,98257 ,98300 ,98341 ,98382 ,98422 ,98461 ,98500 ,98537 ,98574
2,2 ,98610 ,98645 ,98679 ,98713 ,98745 ,98778 ,98809 ,98840 ,98870 ,98899
2,3 ,98928 ,98956 ,98983 ,99010 ,99036 ,99061 ,99086 ,99111 ,99134 ,99158
2,4 ,99180 ,99202 ,99224 ,99245 ,99266 ,99286 ,99305 ,99324 ,99343 ,99361
2,5 ,99379 ,99396 ,99413 ,99430 ,99446 ,99461 ,99477 ,99492 ,99506 ,99520
2,6 ,99534 ,99547 ,99560 ,99573 ,99585 ,99598 ,99609 ,99621 ,99632 ,99643
2,7 ,99653 ,99664 ,99674 ,99683 ,99693 ,99702 ,99711 ,99720 ,99728 ,99736
2,8 ,99744 ,99752 ,99760 ,99767 ,99774 ,99781 ,99788 ,99795 ,99801 ,99807
2,9 ,99813 ,99819 ,99825 ,99831 ,99836 ,99841 ,99846 ,99851 ,99856 ,99861
3,0 ,99865 ,99869 ,99874 ,99878 ,99882 ,99886 ,99889 ,99893 ,99896 ,99900
3,1 ,99903 ,99906 ,99910 ,99913 ,99916 ,99918 ,99921 ,99924 ,99926 ,99929
3,2 ,99931 ,99934 ,99936 ,99938 ,99940 ,99942 ,99944 ,99946 ,99948 ,99950
3,3 ,99952 ,99953 ,99955 ,99957 ,99958 ,99960 ,99961 ,99962 ,99964 ,99965
3,4 ,99966 ,99968 ,99969 ,99970 ,99971 ,99972 ,99973 ,99974 ,99975 ,99976
3,5 ,99977 ,99978 ,99978 ,99979 ,99980 ,99981 ,99981 ,99982 ,99983 ,99983
3,6 ,99984 ,99985 ,99985 ,99986 ,99986 ,99987 ,99987 ,99988 ,99988 ,99989
3,7 ,99989 ,99990 ,99990 ,99990 ,99991 ,99991 ,99992 ,99992 ,99992 ,99992
3,8 ,99993 ,99993 ,99993 ,99994 ,99994 ,99994 ,99994 ,99995 ,99995 ,99995
3,9 ,99995 ,99995 ,99996 ,99996 ,99996 ,99996 ,99996 ,99996 ,99997 ,99997
4,0 ,99997 ,99997 ,99997 ,99997 ,99997 ,99997 ,99998 ,99998 ,99998 ,99998
4,1 ,99998 ,99998 ,99998 ,99998 ,99998 ,99998 ,99998 ,99998 ,99999 ,99999

Табл. B.8: Значення стандартної нормальної функцiї розподi-
лу Φ.
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облiковий, 98
продовжуваностi, 99
реалiзацiї, 99

прiоритетнi процентилi
з активiв, 120
з прибуткiв, 119

продаж у кредит, 63
пропонування для пiдписки, 85
пропонування для продажу, 83

через тендер, 85
просте нарахування вiдсотка, 7
процес локального квадратично-

го ризику, 254
пут-колл паритет, 185, 196

Р
рахунок прибуткiв i збiткiв, 105
резерв переоцiнки, 113
рентабельнiсть, 33
ринок

безарбiтражний, 176, 295
критерiй повноти, 192
повний, 190

рiвняння
ануїтетне, 19
Блека-Шоулса, 289
вартостей, 16
Колмогорова зворотне, 320
стохастичне диференцiаль-

не, 317
рiчна фактична вартiсть, 26
розклад Дуба, 231, 270
розклад Кунiта-Ватанабе, 262

С
своп, 81

використання, 82

склади, 104
справедлива цiна, 185

в бiномiальнiй моделi, 228
досяжного зобов’язання, 188
Європейського опцiону, 224,

287
опцiону з пiслядiєю, 306

сталий ануїтет, 18
авансовий, 18
iз заборгованiстю, 18
неперервний, 22

стохастична експонента, 322
дискретна, 270

стохастична похiдна, 326
стохастичне диференцiальне рiв-

няння, 317
стохастичний базис, 197
стохастичний диференцiал, 313
стохастичний iнтеграл, 309

дискретний, 236
страйкова цiна, 77
стратегiя, 175, 198

L2-допустима, 253
арбiтражна, 202
породжувальна, 188, 295
самофiнансована, 199, 294

капiтал, 199
у неперервнiй моделi, 293
узагальнена, 252
що мiнiмiзує локальний ри-

зик, 254
одновимiрна, 258
умова iснування, 260

субмартингал, 205
супермартингал, 205

найменший мажоруючий, 235
сучасна вартiсть, 9

грошового потоку, 10
чиста, 32, 152
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Т
термiн окупностi, 33

дисконтований, 33
тривалiсть

грошового потоку, 46

У
узагальнена стратегiя, 252
умови iмунiзацiї за Редiнгтоном,

49
умовна дисперсiя, 254
умовна коварiацiя, 254

Ф
факторинг, 64
фiльтрацiя, 197

натуральна, 198
формула

Блека-Шоулса, 286
Гiрсанова, 323

дискретна, 270
Кларка-Окона-Хауссманна,

327
Мейкема, 39
Студлi, 15
Фейнмана-Каца, 319

формула Iто, 315
функцiя винагород, 297
ф’ючерс, 78

Х
холдинг, 114

Ц
цiна

без прав, 89
дисконтована, 173
первинного активу, 171
погашення, 37
справедлива, 185
страйкова, 77

цiнний папiр
випуск, 82

впровадження, 86
пропонування для пiдпи-

ски, 85
пропонування для прода-

жу, 83
розмiщення, 85

вторинний, 183
з фiксованим вiдсотком, 35
конвертований, 75
похiдний, 183

цiновий процес, 199
дисконтований, 199

Ч
часова вартiсть грошей, 6, 172
частка меншостi, 116
чиста сучасна вартiсть, 32, 152
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