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Ρισκ αδϕυστµεντ, ινϖεστµεντ πολιχψ, ανδ ϖαλυατιον φορ αν

υνλεϖερεδ �ρµ

Ανγελιχα Γιανφρεδα� Αλεσσανδρο Σβυελζψ

Οχτοβερ 2008

Αβστραχτ

Ωε χηαραχτεριζε τηε οπτιµαλ ινϖεστµεντ δεχισιον ανδ τηε στοχκ ϖαλυε οφ αν υνλεϖερεδ �ρµ τηατ

ηολδσ τηε νον−στανδαρδ οπτιον οφ ιµπροϖινγ τηε γροωτη ρατε οφ χαση�οωσ φροµ ιτσ ασσετσ ιν πλαχε υπον

ινχυρρινγ αν ιρρεϖερσιβλε χοστ. Τηε �ρµ�σ ινϖεστµεντ πολιχψ ανδ εθυιτψ πριχε αρε στυδιεδ ασ α φυνχτιον

οφ τηε µαρκετ πριχε οφ ρισκ, οφ χαση�οω�σ εξποσυρε το σψστεµατιχ ρισκ, ανδ οφ χαση�οω ϖολατιλιτψ.

ϑΕΛ χλασσι�χατιον: Χ6; Ε2

Κεψωορδσ: Ινϖεστµεντ; Εθυιτψ πριχινγ; Μαρκετ πριχε οφ ρισκ

1 Ιντροδυχτιον

Τηε αναλψσισ οφ τηε ινϖεστµεντ πολιχψ οφ αν υνλεϖερεδ �ρµ ανδ οφ τηε �ρµ�σ ενσυινγ ϖαλυε ιν τηε πρεσενχε

οφ ρισκ πρεµια ισ κνοων το βε α δελιχατε ισσυε σινχε τηε πιονεερινγ ωορκσ οφ Μαχ∆οναλδ ανδ Σιεγελ (1986),

Πινδψχκ (1988), ανδ ∆ιξιτ (1989). Τηε πρεσενχε οφ εχονοµψ−ωιδε ρισκ αϖερσιον σιγνι�χαντλψ ιµπαχτσ τηε

�ρµ�σ ινϖεστµεντ δεχισιον ανδ τηε �ρµ�σ φαιρ ϖαλυε. Χηιε�ψ, ιγνορινγ ρισκ πρεµια ηαµπερσ τηε αναλψσισ ασ

τηε ρισκ−αδϕυστεδ δριφτ οφ τηε �ρµ�σ χαση�οω προχεσσ ανδ ιτσ ϖολατιλιτψ ρεµαιν υννατυραλλψ δελινκεδ. Ιφ τηε

µαρκετ πριχε οφ ρισκ ισ ποσιτιϖε, α συργε ιν τηε σψστεµατιχ χοµπονεντ οφ χαση�οω ϖολατιλιτψ δοεσ ιν�ατε τηε

�∆επαρτµεντ οφ Εχονοµιχσ, ΣΑΦΕ Χεντερ, Υνιϖερσιτψ οφ ςερονα, ςια Γιαρδινο Γιυστι 2, 37129, ςερονα, Ιταλψ, Ε−µαιλ:

ανγελιχα.γιανφρεδα≅εχονοµια.υνιϖρ.ιτ.
ψ∆επαρτµεντ οφ Εχονοµιχσ, ΣΑΦΕ Χεντερ, Υνιϖερσιτψ οφ ςερονα, ςια Γιαρδινο Γιυστι 2, 37129, ςερονα, Ιταλψ, Ε−µαιλ:

αλεσσανδρο.σβυελζ≅υνιϖρ.ιτ.
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ϖαλυε οφ τηε οπτιον−λικε χοµπονεντσ οφ �ρµ�σ εθυιτψ βυτ ηασ αλσο α γενεραλ δε�ατινγ ε⁄εχτ ον τηε ϖαλυε

οφ ανψ χλαιµ ον τηε �ρµ�σ χαση�οωσ.

Ιν χοντραστ, τηε λινκ βετωεεν εθυιτψ ϖαλυατιον, οπτιµαλ ινϖεστµεντ, ανδ ρισκ αδϕυστµεντ ισ τηε χεντερ

οφ ουρ αττεντιον. Ωε φοχυσ ον α υνλεϖερεδ �ρµ τηατ ηασ τηε ινϖεστµεντ οπτιον οφ ιµπροϖινγ τηε εξπεχτεδ

γροωτη ρατε οφ χαση�οωσ φροµ ιτσ ασσετσ ιν πλαχε ρατηερ τηαν τηε υσυαλ ινϖεστµεντ οπτιον οφ ειτηερ σχαλινγ

τηεµ υπ ορ βυψινγ ινχρεµενταλ ασσετσ. Τηε ινϖεστµεντ πολιχψ ανδ τηε στοχκ ϖαλυε αρε ινϖεστιγατεδ φορ

δι⁄ερεντ λεϖελσ οφ τηε εχονοµψ−ωιδε ρισκ αϖερσιον, οφ χαση�οω�σ χορρελατιον ωιτη σψστεµατιχ σηοχκσ, ανδ

οφ χαση�οω ϖολατιλιτψ.

Τηε εµπηασισ ον σψστεµατιχ ρισκ πλαχεσ ουρ αναλψσισ χλοσε το τηε ωορκσ οφ Σαρκαρ (2000), Χαππυχχιο

ανδ Μορεττο (2001), Σαρκαρ (2003), ανδ Λυνδ (2005). Τηεσε ωορκσ ηαϖε α δι⁄ερεντ φοχυσ. Τηεψ αρε µαινλψ

χονχερνεδ ωιτη �ρµ�σ �νεαρνεσσ� το ινϖεστ ασ ασσεσσεδ βψ τηε οβϕεχτιϖε προβαβιλιτψ οφ ινϖεστινγ ωιτηιν α

�ξεδ ηοριζον ανδ βψ µεασυρεσ οφ εξπεχτεδ ινϖεστµεντ. Αλσο, τηεψ στυδψ τηε �ρµ�σ χλασσιχαλ ινϖεστµεντ

οπτιον οφ αχθυιρινγ ινχρεµενταλ ασσετσ. Ουρ εξπλιχιτ τρεατµεντ οφ εθυιτψ πριχινγ φορ αν υνλεϖερεδ �ρµ

τηατ ηολδσ τηε νον−στανδαρδ οπτιον οφ ιµπροϖινγ τηε γροωτη ρατε οφ ιτσ ασσετσ ιν πλαχε µακεσ α διστινχτ

χοντριβυτιον το τηειρ αναλψσεσ.

Ουρ ωορκ ισ οργανιζεδ ασ φολλοωσ. Σεχτιον 2 δεσχριβεσ τηε πριµιτιϖεσ οφ ουρ χοντινυουσ−τιµε µοδελ.

Εθυιτψ ϖαλυατιον ισ χαρριεδ ουτ ιν Σεχτιον 3. Σεχτιον 4 γιϖεσ νυµεριχαλ εϖιδενχε ον ηοω ρισκ πρεµια σηαπε

ινϖεστµεντ πολιχψ ανδ εθυιτψ ϖαλυε. Σεχτιον 5 χονχλυδεσ.

2 Στοχηαστιχ δισχουντ φαχτορ ανδ εθυιτψ ρισκ πρεµιυµ

Ωε ασσυµε τηε εξιστενχε οφ αν εξογενουσ στατε−πριχε δενσιτψ προχεσσ φ�γ τηατ πριχεσ ανψ τραδεδ ασσετ ιν

τηε εχονοµψ ανδ ιτσ δψναµιχσ ισ

δ�

�
= �ρδτ� �δΩ Π;

ωηερε ρ ισ τηε ρισκφρεε ρατε, � ισ τηε µαρκετ πριχε οφ σψστεµατιχ ρισκ, ανδ Π δενοτεσ τηε οβϕεχτιϖε προβαβιλιτψ

µεασυρε.

Τηε �ρµ�σ χαση�οω λεϖελ ηασ τηε φολλοωινγ δψναµιχσ:

δ∆

∆
= �δτ+ �δΖΠ:

Τηε παραµετερ � θυαντι�εσ ηοω µυχη σηοχκσ το τηε �ρµ�σ χαση�οωσ χοµοϖε ωιτη τηε σψστεµατιχ σηοχκσ

ιν τηε εχονοµψ:

δ
η

Ω Π; ΖΠ
ι

= �δτ;

2



�1 � � � 1;

ωηερε [�; �] δενοτεσ τηε θυαδρατιχ χοϖαριατιον οφ τωο δι⁄υσιϖε προχεσσεσ. Τηε παραµετερ � ρεπρεσεντσ τηε

�ρµ�σ εξποσυρε το σψστεµατιχ ρισκ. Ωηεν τηε εξποσυρε ισ νεγατιϖε, τηε �ρµ�σ στοχκ ο⁄ερσ ινσυρανχε ανδ

ιτσ ρισκ πρεµιυµ
Σ∆

Σ
∆���

βεχοµεσ νεγατιϖε, ωηερε Σ∆ δενοτεσ τηε δεριϖατιϖε οφ τηε στοχκ πριχε Σ ωιτη ρεσπεχτ το τηε �ρµ�σ χαση�οω

λεϖελ ∆.

Ασ ιτ ισ νατυραλ φορ χαση�οωσ στεµµινγ φροµ ρεαλ βυσινεσσ οπερατιονσ, ωε ασσυµε τηατ τηε προχεσσ

φ∆γ χαννοτ βε σεεν ασ τηε ϖαλυε προχεσσ οφ α σελφ−�νανχινγ πορτφολιο οφ τραδεδ ασσετσ. Ηενχε, τηε εξπεχτεδ

γροωτη ρατε � βεαρσ νο α πριορι ρελατιον ωιτη ρ, � ανδ � απαρτ φροµ τηε ονε εσταβλισηεδ βψ α βουνδεδνεσσ

χονδιτιον ον τηε �ρµ�σ φαιρ ϖαλυε σ (∆) ιν τηε αβσενχε οφ ινϖεστµεντ οπτιονσ:

0 � σ (∆) =
∆

ρ + ��� � �
<1 φορ βουνδεδ λεϖελσ οφ ∆.

Συχη α χονδιτιον ισ εθυιϖαλεντ το τηε ωελλ−κνοων εξπεχτεδ−ρετυρν−σηορτφαλλ χονδιτιον ιν τηε ρεαλ οπτιονσ

λιτερατυρε:

ρ + ��� � � > 0:

Τηε �ρµ ισ αν αλλ−εθυιτψ χορπορατιον ανδ ισ ρυν βψ εθυιτψηολδερσ ωηο µαξιµιζε τηε ϖαλυε οφ εθυιτψ.

Τηε �ρµ ηασ αν ινϖεστµεντ οππορτυνιτψ το ιµπροϖε τηε γροωτη ρατε οφ ιτσ αχτιϖιτιεσ φροµ � το �0 (ρ+��� >

�0 > �) υπον ινχυρρινγ αν ιρρεϖερσιβλε χοστ Ι.

Σινχε τηε �ρµ�σ εθυιτψ ισ α τραδεδ σεχυριτψ τηατ προϖιδεσ αν ιντερµεδιατε παψουτ εθυαλ το ∆ περ υνιτ

τιµε, τηε νο−αρβιτραγε δψναµιχσ οφ εθυιτψ πριχεσ ιν τηε αβσενχε ανδ ιν τηε πρεσενχε οφ τηε ινϖεστµεντ

οπτιον ηασ τηε σαµε στρυχτυρε:

δσ

σ
+
∆

σ
δτ =

�

ρ +
σ∆

σ
∆���

�

δτ+
σ∆

σ
∆�δΖΠ;

δΣ

Σ
+
∆

Σ
δτ =

�

ρ +
Σ∆

Σ
∆���

�

δτ+
Σ∆

Σ
∆�δΖΠ;

ρεσπεχτιϖελψ.

3 Εθυιτψ πριχινγ

Ατ τηε ινϖεστµεντ δατε, εθυιτψηολδερσ χοντριβυτε νεω εθυιτψ φυνδσ φορ αν αµουντ Ι. Τηεσε φυνδσ αρε

υσεδ το εξερχισε τηε γροωτη οπτιον, σο τηατ τηε δριφτ ιν τηε χαση�οω προχεσσ ισ υπγραδεδ το �0. Γιϖεν

�1 =
�
�

�� ��� � 1

2
�2
�

�

θ

�

�� ��� � 1

2
�2
�2
+ 2�2ρ

�2
> 1;
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εθυιτψ�σ νο−αρβιτραγε ϖαλυε ισ

Σ (∆) =

8

<

:

σ (∆) +
�

Υ
ρ+�����0

� σ (Υ)� Ι
�

�

∆
Υ

��
1 ιφ 0 � ∆ � Υ;

∆
ρ+�����0

� Ι ιφ Υ < ∆;

Υ = Ι
�1

�1 � 1

(ρ + ��� � �0) (ρ + ��� � �)

�0 � �
;

ωηερε Σ (∆) µεετσ τηε δψναµιχ νο−φρεε−λυνχη ρεστριχτιον

Σ∆∆�+
1

2
Σ∆∆∆

2�2 +∆ = Σρ + Σ∆∆���

ωιτη τηε ϖαλυε−µατχηινγ ανδ σµοοτη−παστινγ χονδιτιονσ:

Σ (Υ) =
Υ

ρ + ��� � �0
� Ι ανδ

δ

δ∆
Σ (∆)

�

�

�

�

∆=Υ

=
1

ρ + ��� � �0
:

Ωιτηιν τηισ φραµεωορκ, αν ινχρεασε οφ τηε νον−σψστεµατιχ χοµπονεντ οφ χαση�οω ρισκ χαν βε µανιφεστλψ

υνδερστοοδ ασ αν ινχρεασε ιν � αχχοµπανιεδ βψ α δεχρεασε ιν �. Τηε αχχοµπανψινγ δεχρεασε ιν τηε

εξποσυρε το σψστεµατιχ ρισκ ισ συχη τηατ τηε εξπεχτεδ−ρετυρν σηορτφαλλσ ρ + ��� � � ανδ ρ + ��� � �0

ρεµαιν υντουχηεδ ατ τηειρ οριγιναλ λεϖελσ. Τηισ αχχοµµοδατεσ τηε σιτυατιονσ ενϖισαγεδ βψ Χαππυχχιο ανδ

Μορεττο (2001) ανδ Λυνδ (2005). Ιτ µυστ βε νοτιχεδ τηατ συχη σιτυατιονσ δο µοδιφψ τηε �ρµ�σ ινϖεστµεντ

πολιχψ ανδ εθυιτψ ϖαλυε.

Ιν χοντραστ, τηε µαγνιτυδε οφ τηε εχονοµψ−ωιδε αττιτυδε τοωαρδσ ρισκ ανδ τηε εξποσυρε το σψστεµατιχ

ρισκ χαν βε χηανγεδ ιν ωαψσ τηατ λεαϖε τηε �ρµ�σ ινϖεστµεντ πολιχψ ανδ εθυιτψ ϖαλυε υνα⁄εχτεδ. Τηισ

οχχυρσ ωηενεϖερ � ανδ � αρε ρεϖισεδ ωιτηουτ αλτερινγ τηειρ προδυχτ ��. Τωο πολαρ χασεσ οφ συχη αν

οβσερϖατιοναλ εθυιϖαλενχε αρε νοταβλε: τηε χασε οφ α ρισκ−νευτραλ εχονοµψ (� = 0) ανδ τηε χασε οφ α �ρµ�σ

ζερο εξποσυρε το σψστεµατιχ ρισκ (� = 0).

4 Νυµεριχαλ ρεσυλτσ

Τηε �ρστ νυµεριχαλ ισσυε ωε αδδρεσσ ισ τηε διρεχτ ε⁄εχτ ον ινϖεστµεντ πολιχψ ανδ ον εθυιτψ ϖαλυε οφ τηε

µαρκετ πριχε οφ σψστεµατιχ ρισκ ανδ οφ τηε �ρµ�σ εξποσυρε το σψστεµατιχ ρισκ. Ωε αδοπτ τηε βασε−χασε
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παραµετερ λεϖελσ ρεπορτεδ ιν Ταβλε 1.

Ταβλε 1: Βασε χασε παραµετερσ

� �0 � � � ρ Ι

0% 2.5% 15% 0.5 0.5 7% 1

Φιγυρεσ 1Α ανδ 1Β σηοω ηοω χηανγεσ ιν τηε µαρκετ πριχε οφ ρισκ ιµπαχτ τηε ινϖεστµεντ τηρεσηολδ

Υ ανδ εθυιτψ�σ µαρκετ ϖαλυε Σ (∆). Ιφ τηε �ρµ ισ ποσιτιϖελψ εξποσεδ το σψστεµατιχ ρισκ (� = 0:5), αν

ινχρεασε ιν � ιµπλιεσ α δοωνωαρδ ρεϖισιον οφ τηε ρισκ−αδϕυστεδ περχενταγε δριφτ � � ��� οφ τηε χαση�οω

προχεσσ. Τηισ λεσσενσ τηε ρισκ−αδϕυστεδ προβαβιλιτψ οφ ηιττινγ α γιϖεν υππερ βαρριερ, βυτ ιτ αλσο ιµπλιεσ

α δε�ατιον οφ ανψ σεχυριτψ εξποσεδ το σψστεµατιχ ρισκ, ινχλυδινγ α δεπρεσσιον οφ τηε ινϖεστµεντ παψο⁄

Υ
ρ+�����0

� Ι. Τηε σεχονδ ε⁄εχτ πρεϖαιλσ σο τηατ ινϖεστµεντ ισ δελαψεδ το ιµπροϖε τηε χαση�οω λεϖελ Υ

ατ ωηιχη ιτ ισ οπτιµαλλψ χαρριεδ ωιτη τηε οβϕεχτιϖε οφ µαξιµιζινγ τηε στοχκ πριχε. Ιφ τηε �ρµ�σ χαση�οωσ

εξηιβιτ νο εξποσυρε το σψστεµατιχ ρισκ (� = 0), αλτερατιονσ ιν τηε εχονοµψ−ωιδε αττιτυδε τοωαρδσ ρισκ

ηαϖε νο ιµπαχτ ον τηε �ρµ�σ ινϖεστµεντ πολιχψ ανδ ον ιτσ στοχκ πριχε.

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

market price of risk

threshold U

Φιγυρε 1Α: Υ ϖερσυσ � φορ � = 0:5 (βλαχκ) ανδ φορ � = 0 (ρεδ)
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Φιγυρε 1Β: Σ (∆) ϖερσυσ ∆ γιϖεν � = 0:5 φορ � = 0 (γρεεν), � = 0:5 (βλαχκ), � = 1 (ρεδ), ανδ

� = 1:5 (µαγεντα). Τηε βοξεσ ρεπρεσεντ τηε ινϖεστµεντ τηρεσηολδ Υ ανδ εθυιτψ�σ χορρεσπονδινγ

ϖαλυε Σ (Υ)

Φιγυρεσ 2Α ανδ 2Β προϖιδε εϖιδενχε ον ωηατ ισ τηε ε⁄εχτ ον Υ ανδ ον Σ (∆) οφ χηανγεσ ιν τηε �ρµ�σ

εξποσυρε το σψστεµατιχ ρισκ. Ιφ σψστεµατιχ ρισκ ισ δισλικεδ ατ τηε εχονοµψ−ωιδε λεϖελ (� = 0:5), χαση�οω�σ

νεγατιϖε χορρελατιον � ωιτη σψστεµατιχ σηοχκσ ιµπλιεσ αν υπωαρδ ρεϖισιον οφ ιτσ ρισκ−αδϕυστεδ περχενταγε

δριφτ �����, ωηιχη ραισεσ τηε ρισκ−αδϕυστεδ προβαβιλιτψ οφ ηιττινγ α γιϖεν υππερ βαρριερ. Α νεγατιϖε � αλσο

ιµπλιεσ α ϖαλυε σωελλινγ οφ ανψ χλαιµ ον τηε �ρµ�σ χαση�οωσ, χουντινγ τηε ινϖεστµεντ παψο⁄ Υ
ρ+�����0

�Ι.

Βοτη ε⁄εχτσ γο ιν τηε σαµε διρεχτιον οφ βεινγ χονδυχιϖε το αν αντιχιπατεδ οπτιµαλ ινϖεστµεντ ασ Υ χαν

βε χονφορταβλψ λοωερεδ το µαξιµιζε εθυιτψ ϖαλυε. Τηε οπποσιτε αργυµεντσ ηολδ φορ α ποσιτιϖε �. Ιφ τηερε

ισ εχονοµψ−ωιδε ρισκ νευτραλιτψ (� = 0), χηανγεσ ιν � ηαϖε νο ιµπαχτ ον τηε �ρµ�σ ινϖεστµεντ δεχισιον

ανδ ον ιτσ εθυιτψ ϖαλυε.
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Φιγυρε 2Α: Υ ϖερσυσ � φορ � = 0:5 (βλαχκ) ανδ φορ � = 0 (ρεδ), γιϖεν ρ + ��� > �0
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Φιγυρε 2Β: Σ (∆) ϖερσυσ ∆ γιϖεν � = 0:5 φορ � = �0:5 (βλαχκ), � = �0:25 (ρεδ), ανδ � = 0

(γρεεν), ανδ � = 0:25 (µαγεντα). Τηε βοξεσ ρεπρεσεντ τηε ινϖεστµεντ τηρεσηολδ Υ ανδ εθυιτψ�σ

χορρεσπονδινγ ϖαλυε Σ (Υ)

Χηανγεσ ιν χαση�οω ϖολατιλιτψ µοδιφψ ρισκ πρεµια εϖεν ιφ � ανδ � αρε κεπτ χονσταντ. Οβϖιουσλψ, συχη

χηανγεσ µυστ βε υνδερστοοδ ασ µοδι�χατιονσ οφ τηε σψστεµατιχ χοµπονεντ οφ χαση�οω ϖολατιλιτψ. Τηε

σεχονδ ισσυε ωε αδδρεσσ ισ ηοω τηε µαρκετ πριχε οφ σψστεµατιχ ρισκ ανδ τηε �ρµ�σ εξποσυρε το σψστεµατιχ

ρισκ χοντριβυτε το τηε ε⁄εχτσ οφ ϖολατιλιτψ ον ινϖεστµεντ πολιχψ ανδ ον εθυιτψ ϖαλυατιον. Φιγυρε 3Α σηοωσ

ηοω σενσιτιϖε ισ οπτιµαλ ινϖεστµεντ το ινχρεασεσ ιν �. Ιν τηε αβσενχε οφ ανψ ρισκ πρεµιυµ ιν τηε εχονοµψ

(� = 0), α σωελλεδ ϖολατιλιτψ ιµπλιεσ τηατ ανψ γιϖεν υππερ βαρριερ ισ λεσσερ δι′χυλτ το βε ρεαχηεδ, ωηιλε τηε

ινϖεστµεντ παψο⁄ Υ
ρ+�����0

� Ι ρεµαινσ υνα⁄εχτεδ. Ηενχε, οπτιµαλ ινϖεστµεντ ισ δεφερρεδ το µαξιµιζε

τηε στοχκ πριχε. Ινϖεστµεντ ποστπονεµεντ ισ µορε προµινεντ ιν τηε πρεσενχε οφ εχονοµψ−ωιδε ρισκ πρεµια
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(� = 0:5) ανδ οφ ποσιτιϖε χορρελατιον βετωεεν τηε �ρµ�σ χαση�οωσ ωιτη σψστεµατιχ ρισκ (� = 0:5). Α σωελλεδ

ϖολατιλιτψ δοωνσιζεσ τηε ρισκ−αδϕυστεδ περχενταγε δριφτ �� ���, βυτ ιτ αλσο χοµεσ αλονγ ωιτη α δε�ατιον

οφ ανψ χλαιµ ον τηε �ρµ�σ χαση�οωσ, ινχλυδινγ α δεϖαλυατιον οφ τηε ινϖεστµεντ παψο⁄ Υ
ρ+�����0

� Ι.

Τηε σεχονδ ε⁄εχτ ωινσ σο τηατ ινϖεστµεντ ισ εϖεν µορε ποστπονεδ το πυµπ υπ τηε χαση�οω λεϖελ Υ ατ

ωηιχη τηε ινϖεστµεντ οπτιον ισ οπτιµαλλψ εξερχισεδ. Φιγυρε 3Β σηοωσ τηατ, ιν τηε τωο οβσερϖατιοναλλψ

εθυιϖαλεντ χασεσ � = 0 ανδ � = 0, τηε ϖαλυε οφ τηε οπτιον οφ ωαιτινγ το ινϖεστ εξπεριενχεσ α βαρελψ ϖισιβλε

ινχρεασε ασ � µοϖεσ υπ, λεαϖινγ τηε �ρµ�σ στοχκ πριχε νεαρλψ υνα⁄εχτεδ. Ηενχε, ρισκ πρεµια (� = 0:5)

ανδ ηιγηερ ϖολατιλιτψ οφ χαση�οωσ ωιλλ πρεδιχταβλψ δεντ τηε µαρκετ ϖαλυε οφ α �ρµ ωιτη ποσιτιϖε εξποσυρε

το σψστεµατιχ ρισκ (� = 0:5). Τηισ ισ χον�ρµεδ βψ Φιγυρε 3Χ.
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Φιγυρε 3Α: Υ ϖερσυσ � φορ � = 0:5 ανδ � = 0:5 (βλαχκ) ανδ φορ ειτηερ � = 0 ορ � = 0 (ρεδ)
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Φιγυρε 3Χ: Σ (∆) ϖερσυσ ∆ γιϖεν ειτηερ � = 0 ορ � = 0 φορ � = 0:05 (βλαχκ), � = 0:10 (ρεδ),

� = 0:15 (γρεεν), ανδ � = 0:20 (µαγεντα). Τηε βοξεσ ρεπρεσεντ τηε ινϖεστµεντ τηρεσηολδ Υ ανδ

εθυιτψ�σ χορρεσπονδινγ ϖαλυε Σ (Υ)
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Φιγυρε 3Β: Σ (∆) ϖερσυσ ∆ γιϖεν � = 0:5 ανδ � = 0:5 φορ � = 0:05 (βλαχκ), � = 0:10 (ρεδ),

� = 0:15 (γρεεν), ανδ � = 0:20 (µαγεντα). Τηε βοξεσ ρεπρεσεντ τηε ινϖεστµεντ τηρεσηολδ Υ ανδ

εθυιτψ�σ χορρεσπονδινγ ϖαλυε Σ (Υ)

5 Χονχλυσιονσ

Ουρ ωορκ βυιλδσ ον τηε εξταντ λιτερατυρε τηατ γαυγεσ τηε ιµπαχτ οφ σψστεµατιχ ρισκ ον ρεαλ οπτιονσ. Ωε

χονσιδερ αν υνλεϖερεδ �ρµ τηατ, υπον ινχυρρινγ αν ιρρεϖερσιβλε χοστ, ηασ τηε οπτιον οφ λιφτινγ τηε εξπεχτεδ

γροωτη ρατε οφ ιτσ εξιστινγ χαση�οωσ ρατηερ τηαν τηε στανδαρδ οπτιον οφ ειτηερ σχαλινγ τηεµ υπ ορ βυψινγ

ινχρεµενταλ ασσετσ. Τηε ινϖεστµεντ πολιχψ ανδ τηε στοχκ ϖαλυε οφ τηε υνλεϖερεδ �ρµ αρε στυδιεδ ασ α

φυνχτιον οφ εχονοµψ−ωιδε ρισκ πρεµια, οφ �ρµ�σ εξποσυρε το σψστεµατιχ ρισκ, ανδ οφ χαση�οω ϖολατιλιτψ.

Εϖεν ιν τηε πρεσενχε οφ τηε ινϖεστµεντ οπτιον, α συργε ιν τηε σψστεµατιχ χοµπονεντ οφ χαση�οω ϖολατιλιτψ

ισ σηοων το ηαϖε α νετ δε�ατινγ ε⁄εχτ ον τηε �ρµ�σ εθυιτψ ϖαλυε.

Αν ιντερεστινγ αϖενυε φορ φυτυρε ρεσεαρχη ισ τηε εξαµινατιον, ϖια αν εξτενσιον οφ τηε αναλψσισ ιν Μαυερ

ανδ Οττ (2000), οφ τηε ιµπαχτ οφ ρισκ πρεµια ον τηε χοστ οφ Μψερσ�σ (1977) δεβτ οϖερηανγ προβλεµ φορ α

λεϖερεδ χορπορατιον ενδοωεδ ωιτη γροωτη οπτιονσ.
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