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Samenvatting (Dutch Summary)

Waarderen van Langlopende Opties met
Stochastische Volatiliteit en Stochastische Rentes

De markten voor langlopende opties hebben het afgelopen decennium een enorme groei

doorgemaakt. Tegenwoordig worden veel van dit soort contracten evenals pensioen- en

verzekeringsproducten beı̈nvloed door gezamenlijke bewegingen van aandelenkoersen,

rentestanden en inflatieverwachtingen. Een consequentie hiervan is dat de afhankelijkheden

tussen de onderliggende risico’s een grote impact hebben op het risicomanagement van zulke

contracten. De simultane daling van aandelenkoersen en lange rentes, in 2003 en gedurende

de kredietcrisis, is hiervan een “perfect” voorbeeld en had als gevolg dat de dekkingsgraden

van pensioenfondsen en solvabiliteitsratio’s van financiële instellingen daalden tot historisch

lage niveaus. Met name verzekeringsbedrijven en pensioenfondsen hebben in grote volumes

te maken met dit soort contracten en ze beginnen zich steeds meer bewust te worden van de

ingebedde opties en bijbehorende risico’s. Geëigende methoden voor de waardering en het

risicomanagement van langlopende opties dienen ten minste op een realistische manier met de

betrokken marktrisico’s om te kunnen gaan.

Hoewel optiecontracten reeds voorkwamen in de Oudheid, ten tijde van de oude Grieken en

Babyloniërs, ontstond de handel van financiële producten op professioneel georganiseerde

beurzen pas echt vanaf de 16de eeuw. In Antwerpen, Amsterdam en Londen ontstond in die

tijd een georganiseerde handel in grondstoffen en verscheidene financiële opties. Op de beurs

in Amsterdam werden contracten en opties op tulpenbollen lange tijd verhandeld. In 1637

stegen de prijzen voor tulpenbollen tot ongekende hoogten, waarna ze plotseling volledig

instortten. Amsterdam heeft derhalve met de dubieuze eer mogen strijken om de eerste officiële

financiële bubbel te noteren. In de boeken is deze vereeuwigd onder de naam “tulpenmania”

of “bollengekte”. In de Verenigde Staten werd de eerste formele beurs opgericht in 1848, “The

Chicago Board of Trade”. Deze beurs diende met name om seizoenseffecten in de graanoogst

te reduceren. Net na de oogst konden de opslagfaciliteiten van Chicago, waar de handel en

distributie van graan plaatsvond, niet op tegen de enorme toename in de aanlevering van graan.

Dezelfde ruimten werden echter tijdens andere perioden van het jaar niet of nauwelijks gebruikt.

Dit zorgde voor een enorme variatie en onzekerheid in de graanprijs. De introductie van
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zogenaamde “futures” contracten, die worden gebruikt om een prijs vast te zetten voor levering

op een toekomstig tijdstip, zorgden ervoor dat boeren het graan ook op andere plekken konden

opslaan en het op een later tijdstip naar Chicago konden transporteren. Op deze manier waren

boeren in staat om het prijsrisico van het graan te elimineren, aangezien het product vrijwel altijd

en overal verhandeld kon worden, tegen een gegarandeerde opbrengst in Chicago. Niet alleen

leidde dit tot een verbetering van de productiviteit, ook elimineerde dit de prijsonzekerheid

voor boeren en graanverwerkers. Het duurde echter tot 1973, het jaar van de oprichting van de

“Chicago Board Options Exchange” en de publicatie van de Black, Scholes en Merton artikelen,

dat de optiehandel echt volledig op stoom kwam.

Voordat Black, Scholes en Merton met hun doorbraak kwamen, gebruikten investeerders en

speculanten heuristische methoden en hun eigen visies op de toekomst om tot prijzen van

opties te komen. Beginnend met Bachelier in 1900 zijn verscheidene pogingen ondernomen

om optieformules te ontwikkelen. Aan al deze pogingen ontbrak echter het cruciale inzicht van

Black, Scholes en Merton dat, onder bepaalde aannamen, het risico van een optie omgezet kan

worden in een risicovrij instrument door een techniek genaamd “dynamisch hedgen”. Ervan

uitgaande dat er geen arbitragemogelijkheden bestaan, zou de prijs van de optie derhalve gelijk

moeten zijn aan de kosten van deze replicerende portefeuille, onafhankelijk van het risicogedrag

of de verwachtingen van investeerders. Deze uitvinding in combinatie met een toenemende

computerkracht hebben de basis gevormd voor een explosieve groei in het gebruik van derivaten

en hebben deze financiële sector tot de triljoenenindustrie gemaakt die zij vandaag de dag

vertegenwoordigt.

Met behulp van dit replicatieargument konden ook ingewikkeldere opties geprijsd en gehedged

worden. Om een complexe optie te waarderen, worden de prijzen van actief verhandelde

contracten, zoals futures en Europese opties, gebruikt om de prijs van de bijbehorende hedge te

bepalen. In essentie kan een waarderingsmodel dus geı̈nterpreteerd worden als een extrapolatie

over de prijzen van simpelere instrumenten. Om tot realistische prijzen voor ingewikkeldere

producten te komen is het noodzakelijk dat de prijzen van veelverhandelde contracten in het

model overeenkomen met hun marktprijs. Het werd echter duidelijk dat dit niet het geval was

in het Black-Scholes model en dat een aantal van de aannamen zoals een constante volatiliteit

of constante rentes hier niet geschikt voor zijn. Veel onderzoek binnen de financiële wiskunde

heeft zich daarom gericht op de ontwikkeling van alternatieve modellen en prijsdynamieken, die

de prijzen van de onderliggende risico’s op een betere manier meenemen.

Om een complexe optie te prijzen wordt doorgaans een drietal stappen doorlopen. Eerst wordt

een stochastisch financieel model voor de onderliggende prijs gekozen. Vervolgens wordt het

model geijkt (gecalibreerd) aan de hand van prijzen voor veelverhandelde contracten. Dit wordt

gedaan door de modelprijzen voor deze contracten zo goed mogelijk te laten overeenkomen

met hun marktprijs. Met behulp van geschikte numerieke technieken wordt het gecalibreerde

model gebruikt om de risico’s en hedgekosten van een specifieke ingewikkeldere optie in te

schatten. Gebruikers van deze modellen in de financiële sector eisen snelle en nauwkeurige

methoden om prijzen en gevoeligheden voor financiële contracten te bepalen. Omdat financiële
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modellen, optiecontracten en risicomanagement methoden steeds geavanceerder worden, dienen

efficiënte methoden doorontwikkeld te worden om met deze innovaties mee te kunnen gaan.

In dit proefschift, bestaande uit drie delen, staat de waardering en het risicomanagement

van langlopende optiecontracten centraal. Het eerste deel richt zich op het inbedden van

lange looptijden in nieuwe waarderingsmodellen. Het tweede gedeelte ontwikkelt efficiënte

simulatiemethoden die gebruikt worden voor het prijzen van complexe opties. In het derde en

laatste deel wordt de waardering en het risicomanagement van twee specifieke, veelvoorkomende

verzekeringsopties onderzocht.

Deel I: Stochastische Volatiliteit en Stochastische Rentes
In Deel I van dit proefschrift worden nieuwe methoden voor de waardering en het

risicomanagement van contracten met lange looptijden geı̈ntroduceerd. Traditionele aannamen

uit het Black-Scholes model blijken veelal niet geschikt te zijn voor het waarderen van

complexe opties. In het geval van verzekeringsopties, die gekenmerkt worden door hun lange

looptijden, is het bijvoorbeeld nodig om zowel stochastische rentes als dikstaartige rendementen

te veronderstellen. Op deze manier ontstaat een realistischer beeld van de onderliggende

risico’s in deze contracten, kan de prijs nauwkeuriger bepaald worden en kan het bijbehorende

risicomanagement beter worden uitgevoerd.

Een overzicht van de relevante literatuur wordt besproken in hoofdstuk 2. Daarnaast wordt er in

dit hoofdstuk een korte introductie gegeven van methoden en technieken die veelvuldig in deze

dissertatie terugkomen.

Hoofdstuk 3 houdt zich bezig met het waarderen van langlopende contracten onder stochastische

rentes en stochastische volatiliteiten. Hierbij wordt bovendien een volledige correlatiestructuur

verondersteld om de afhankelijkheid tussen de rentes, aandelen en de volatiliteit op een

realistische manier te beschrijven. Dit is belangrijk voor het managen van contracten die

afhangen van meerdere onderliggende risico’s. Pensioenfondsen bijvoorbeeld, investeren zowel

in aandelenfondsen als in vastrentende waarden waardoor gezamenlijke fluctuaties in beide

categorieën van grote invloed zijn op de waarde van hun beleggingen en verplichtingen.

In Hoofdstuk 4 wordt een generiek raamwerk ontwikkeld voor de prijsstelling en het

risicomanagement van grote productportefeuilles met inflatie, wisselkoers, aandelen, rente,

grondstoffen en hybride opties. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de toevoeging van

empirische marktverschijnselen zoals stijgende volatiliteitsstructuren in de prijzingsmethoden.

We demonstreren dat de modellen op een efficiënte manier gecalibreerd kunnen worden en

tonen aan dat het raamwerk rijk genoeg is om aandelen-, wisselkoers- en inflatieprijzen uit de

markt op een nauwkeurige manier te omvatten.
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Deel II: Efficiënte Simulatie Methoden voor het prijzen van
Complexe Opties
Op het moment dat een financieel model is geselecteerd en op een juiste manier gecalibreerd

is, is de vervolgstap om het in de praktijk toe te passen. Deel II behandelt het prijzen van

complexe opties aan de hand van simulatietechnieken. Ondanks dat bepaalde modellen voor

sommige contracten een simpele prijsformule kennen, kan het leeuwendeel van de financiële

producten niet met een gesloten formule geprijsd worden. Monte Carlo methoden, gebaseerd

om het herhaaldelijk doorlopen van stochastische scenario’s, bieden echter een extreem populair

en flexibel alternatief om dit soort producten te prijzen. Door technische ontwikkelingen, zoals

computers met meerdere processoren en slimme simulatiemethoden, is de verwachting dat deze

technieken in toekomst nog wijder toegepast zullen worden. Per definitie zijn Monte Carlo

methoden relatief tijdrovend, omdat een groot aantal simulaties nodig is om tot betrouwbare

schattingen te komen. Veel aandacht van academici en beoefenaars gaat daarom uit naar

efficiënte manieren om de computerinspanningen van de simulaties te minimaliseren, terwijl de

nauwkeurigheid behouden blijft.

Hoofdstuk 5 bestudeert efficiënte simulatieschema’s voor het Heston stochastische volatiliteit

model. Ondanks dat er een exacte simulatiemethode voor het Heston model is ontwikkeld

door Broadie en Kaya, is de praktische toepassing hiervan beperkt door complexiteit en een

gebrek aan snelheid. Euler discretisaties geven echter totaal andere problemen. Waar het

werkelijke variantieproces gegarandeerd niet-negatief is, geldt dit bijvoorbeeld niet voor de

Euler discretisatie hiervan. In dit hoofdstuk ontwikkelen we efficiënte benaderingsmethoden

die nadelen uit het exacte schema oplossen. Daarnaast voeren we een uitgebreide numerieke

vergelijking uit tussen deze nieuwe methoden en andere recent verschenen methoden. We

concluderen dat discretisaties gebaseerd op benaderingen van het exacte schema vele malen

efficiënter werken dan recente Euler, Kahl-Jäckel en (bijna) exacte discretisaties.

In Hoofdstuk 6 wordt een ander probleem in het simuleren van stochastische volatiliteit

modellen besproken. Euler schema’s blijken namelijk niet goed in staat te zijn de juiste

correlatie te genereren tussen de incrementen van het prijsproces en het onderliggende

volatiliteitsproces. Omdat de correlatieparameter een belangrijke rol speelt in stochastische

volatiliteit modellen, kan een foute benadering van deze parameter tot significante afwijkingen in

optieprijzen leiden. In het Heston model wordt dit zogenaamde “lekkende correlatieprobleem”,

gedeeltelijk veroorzaakt doordat een Euler discretisatie een wortelproces probeert te benaderen

met een normale verdeling. Echter zelfs wanneer de volatiliteit zelf normaal verdeeld is,

zoals in het Schöbel-Zhu model, blijkt dit probleem nog steeds een grote rol te spelen. We

ontwikkelen nieuwe simulatie schema’s voor het Schöbel-Zhu en Schöbel-Zhu-Hull-White

model die speciaal ontworpen zijn om de correlatie tussen de prijs en de volatiliteit nauwkeurig

te beschrijven. Het op een juiste manier meenemen van deze correlatie blijkt van cruciaal belang

te zijn voor de kwaliteit van de simulatiemethoden.
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Deel III: Toepassingen op Verzekeringsmarkten
Het derde en laatste gedeelte van dit proefschrift houdt zich bezig met kwantitatieve

analyses over het prijzen van twee specifieke verzekeringscontracten. Gebruikmakende van de

methoden uit Deel I en II van dit proefschrift, onderzoeken we de impact van stochastische

volatiliteit, stochastische rentes en een algemene correlatiestructuur op de waardering van

verzekeringscontracten. Door efficiënte formules af te leiden voor gegarandeerde annuı̈teit opties

en contracten die op een toekomstig tijdstip ingaan, zijn we in staat een uitgebreid onderzoek te

verrichten naar de waardering en het risicomanagement van ingebedde verzekeringsopties.

Hoofdstuk 7 richt zich op het prijzen van opties die op een toekomstige datum ingaan. Deze

voorwaarts ingaande opties behoren tot de klasse van padsafhankelijke Europese opties in

de zin dat ze niet alleen afhangen van de eindwaarde van het onderliggende aandeel, maar

ook van de waarde op een tussenliggende datum. Dit type opties is ingebed in verschillende

verzekeringscontracten, zoals in garanties van Unit-Linked contracten. Ook vormen deze

contracten een onderdeel van gestructureerde producten waarbij investeerders op zoek zijn

naar opwaarts potentieel, terwijl ze beschermd willen blijven tegen mogelijke koersdalingen.

We onderzoeken de impact van stochastische volatiliteit, stochastische rentes en verschillende

correlatiestructuren op de prijsstelling en het risicomanagement van zulke contracten. We komen

tot de conclusie dat het belangrijk is om al deze aspecten mee te nemen, aangezien het negeren

van één van deze aspecten tot serieuze prijs- en hedgefouten kan leiden.

Hoofdstuk 8 onderzoekt de waardering van Gegarandeerde Annuı̈teit Opties (GAOs), waarbij

gebruik wordt gemaakt van een model met stochastische volatiliteit voor aandelenprijzen. Deze

GAOs zijn opties die polishouders het recht bieden om op de pensioendatum opgebouwde

waarden te converteren naar een levenslange annuı̈teit tegen een vaste rente. Deze opties waren

een gebruikelijke eigenschap van pensioencontracten in het Verenigd Koninkrijk in de jaren ’70

en ’80 toen de rentes hoog waren, maar veroorzaakten problemen voor verzekeraars toen rentes

daalden in de jaren ’90. Momenteel worden deze opties veelvuldig verkocht in de Verenigde

Staten en Japan, als een onderdeel van contracten met variabele annuı̈teiten en recentelijk in

Nederland in de vorm van gegarandeerde minimale inkooprentes. Tot nu toe werd voor het prijzen

van deze opties doorgaans een model met een deterministische volatiliteit voor aandelenprijzen

verondersteld. Gezien de lange looptijden van de verzekeringscontracten zou een model met

stochastische volatiliteiten voor aandelenprijzen, die realistischere rendementen produceert,

echter geschikter zijn. Aan de hand van marktdata van de Verenigde Staten en de Europese

Unie, onderzoeken we de effecten van stochastische volatiliteit op het waarderen van GAOs. Uit

de resultaten blijkt dat het meenemen van stochastische volatiliteit een grote invloed heeft op de

prijsstelling en het risicomanagement van deze producten.
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