Броунiвський рух i реальний свiт, або як математика
фiнансiв поєднала досягнення бiологiї, фiзики,
економiки та iнших наук
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1. Вступ
В цiй статтi ми робимо спробу розповiсти послiдовно, як досягнення самих рiзних
наук: суто математики, бiологiї, фiзики, кiбернетики, вплинули на побудову математичної, а точнiше, стохастичної (вiд слова “стохастика”, що означає випадковiсть
в самому широкому розумiннi) теорiї фiнансiв. Тобто метою є показати, як певна
область математики, зокрема, теорiї ймовiрностей, що займається описом та аналiзом
стохастичних об’єктiв, сполучається з найрiзноманiтнiшими феноменами, проявами
оточуючої реальностi або з технiчними явищами. Розглянемо ту частину математики, яка є теоретичним пiдґрунтям прикладних застосувань, тобто ту частину математики, яка прагне створити адекватнi моделi iснуючих явищ. При цьому створена
модель повинна допускати просте, але гнучке зображення за допомогою тих чи iнших
математичних формул. Як тiльки гарну модель створено, далi розвиток iде у двох
напрямках: по-перше, сама по собi починає розвиватися теорiя спорiднених та бiльш
загальних моделей, i, по-друге, модель починає охоплювати все бiльше i бiльше застосувань, оскiльки приблизно однаковi закономiрностi проявляються i в фiзицi, i в
фiнансовiй математицi, i в бiологiї, i в економiцi, i в клiматологiї, i навiть у деяких
суспiльних науках. Тому одна i та ж модель або який-небудь її рiзновид може бути
застосований в найрiзноманiтнiших областях.

2. Iсторичний екскурс
Звернемось до досить давнiх часiв, коли не iснувало нi розвиненої теорiї ймовiрностей, нi фiнансової математики, а фiзика, звичайно, iснувала з давнiх давен, але,
в силу обмежених технiчних i теоретичних можливостей, не могла зануритись в глибини мiкросвiту. I от у 1827 р. ботанiк Роберт Броун (1773–1858) вперше спостерiгав
те явище, яке пiзнiше назвали броунiвським рухом. (Насправдi його прiзвище треба
було б транслювати як “Браун”, так i робили певний час, але ми будемо дотримуватись сучасної традицiї.) Короткий опис спостережуваного руху такий: уявiть собi
лабораторний посуд, щось на зразок чашки, у якiй знаходиться рiдина, а у рiдину
насипано квiтковий пилок. Так от, Броун спостерiгав рух частинок квiткового пилку
в цiй чашцi. Явище настiльки його вразило, що вiн його детально описав. А саме,
вказаний рух був за спостереженнями хаотичним, траєкторiї частинок увесь час змiнювали напрямок, були ламаними, фактично у жодний момент часу жодна частинка
не мала фiксованого напрямку руху. Створити певний простий невипадковий опис
цiєї системи Роберт Броун не мiг, а лише зафiксував, що рух квiткового пилку в
рiдинi описується дуже хаотичним процесом. Зi сучасної точки зору, вiн фактично
спостерiгав випадковий процес, що приймав значення на невеликiй частинi площини
(поверхня чашки), i який змiнювався у часi недетермiнованим чином. На той час не
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було нiяких пояснень цього феномену. Вони з’явилися набагато пiзнiше, причому вiдразу в двох галузях науки. Першим кроком у роз’ясненнi цього феномену була, як
не дивно, та область знань, яка займається оцiнюванням фiнансових активiв. Але цю
область знань спочатку треба було створити!
Перший крок в цьому напрямку було зроблено у 1900 р. Зробив його французький
математик Луi Башельє (1870–1946). Його метою, на той час, дуже дивною з точки
зору абстрактної математики, був чисто математичний опис змiни у часi цiн цiнних
паперiв. Цей опис був створений в його дисертацiї “Théorie de la spéculation” [1], яку вiн
захистив в 1900 р. у Паризькому унiверситетi. У цiй дисертацiї вiн вводить в розгляд
той математичний об’єкт, який ми тепер називаємо випадковим процесом, i помiчає
при цьому, що змiна цiни акцiї або iншого цiнного паперу пропорцiйна кореню зi змiни
часу. Цю змiну часу стандартно називають i позначають “дельта t”:
√
∆St ∼ ∆t,
де ∆St — це прирiст цiни акцiї, а ∆t — це прирiст часу. Бiльше того, за моделлю
Башельє, цiна St акцiї в момент t має вигляд
√
St = at + b tξ,
де a, b — сталi коефiцiєнти, ξ — випадкова величина, що має так
√ званий стандартний гауссiвський розподiл. Вiдзначимо одразу, що цей ефект ∆t спостерiгався i
спостерiгається не тiльки в фiнансовiй математицi. А от що стосується Башельє, то
вiн випередив свiй час, як це нерiдко буває з людьми дуже талановитими.
Математики, в тому числi i досить поважнi ймовiрносники, зокрема Поль Левi, в
тi часи його роботи не оцiнили, вона була практично забута. Левi навiть потiм вибачався перед Башельє. Просто для “чистих” математикiв тих часiв iнтерес до фiнансових активiв здавався неприродним. Зважте, що це були часи, коли Давiд Гiльберт
сформулював свої знаменитi 23 проблеми для розв’язку в ХХ столiттi, i серед них
фактично не було нi ймовiрнiсних, нi взагалi прикладних задач. А Луї Башельє все
подальше життя був професором у Францiї i викладав в рiзних унiверситетах. До змiсту дисертацiї вiн практично не повертався, а викладав чисту математику. Згадали
вже про його дисертацiю 50 рокiв потому, про що мова йтиме далi, а повною мiрою
представили широкому загалу вже 100 рокiв потому. Рукописи, як вiдомо, не горять,
за безсмертним висловом М. Булгакова, пiд чим ми розумiємо те, що теорiя, створена
з випередженням часу, знайде своє мiсце в життi суспiльства, головне — створити
її. Науковий здобуток Башельє був справедливо оцiнений, також цiлком справедливо
його назвали творцем сучасної фiнансової математики, i в 2000 роцi вiдбувся перший
конгрес з фiнансової математики, який носить назву “Конгрес Башельє” (Bachelier Finance Society – World Congress). Перший конгрес проходив у Парижi (вiдтодi цi конгреси проводяться регулярно раз на два роки, в 2016 роцi черговий конгрес вiдбувся в
Нью-Йорку). Автору цих рядкiв пощастило бути учасником i доповiдачем на першому Конгресi Башельє, де серед пленарних доповiдачiв було 5 лауреатiв Нобелiвських
премiй з економiки, а фактично це були люди, якi створили сучаснi засади фiнансової
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математики. Пам’ятаю (серйозне завжди крокує поруч з курйозним), як хвилювалась
президент Конгресу мадам Жюльєтт Геман, професор Економiчного унiверситету в
Парижi: “Ох, 5 нобелiвських лауреатiв в президiї, як все пройде?!”, i її численнi мониста дзвенiли i летiли слiдом за нею. Але все пройшло чудово, i було дуже цiкаво
чути, як iм’я Башельє постiйно згадували, була зроблена спецiальна доповiдь, було
також опублiковано i презентовано його дисертацiю, текст її подарували всiм учасникам. Модель, яку розглядав Башельє для цiни акцiй, була революцiйною для свого
часу, але мала один недолiк.
Щоб зрозумiти її структуру та її недолiк, спочатку проаналiзуємо її складовi.
В принципi, вона побудована в рамках стандартного пiдходу до моделювання явищ:
математична модель складається з двох чинникiв, перший чинник, у самому простому
виглядi, це зсув або тренд, вiн має просту структуру i є пропорцiйним до змiни часу, а
другий чинник — це той самий феномен, на який звернув увагу спершу Броун, потiм
його описав Башельє. Це так званий √
броунiвський рух Bt , який в кожен фiксований
момент часу можна записати як Bt = tξ, хоча при цьому до певної мiри втрачаються
закономiрностi його розвитку у часi. Отже, нагадаємо, що цiна акцiї записується як
St = at + bBt ,
де a — коефiцiєнт зсуву або тренду, at — це i є зсув або тренд, b — коефiцiєнт дифузiї, або коефiцiєнт волатильностi, вiд слова “volatility”, що означає “мiнливiсть”, a
в другому доданку випадкова величина Bt = Bt (ω) залежить вiд двох параметрiв:
часу t i вiд випадку, тобто ω — це випадок, або iнакше кажуть, що це сценарiй розвитку подiй. Кожний сценарiй характеризує певну можливiсть. Щоб зрозумiти, що таке
сценарiй, розглянемо ситуацiю, коли ми кидаємо гральний кубик, i там є 6 сценарiїв,
кожний сценарiй вiдповiдає появi вiдповiдного числа на верхнiй гранi кубика. Коли
ми розглядаємо броунiвський рух, то число сценарiїв вважається набагато бiльшим,
воно незлiченне, типу контiнууму. Давайте забудемо, що сценарiїв дуже багато, i розглянемо один iз них. Припустимо, що у фiксованому сценарiї у нас при кожному ω є
функцiя, графiк якої нiхто не може побудувати (уявiть собi таку парадоксальну ситуацiю). Якщо ж побудувати цей графiк дуже приблизно, то функцiя стартує з нуля
i в жоднiй точцi не має дотичної, траєкторiя є дуже хаотичною i нерегулярною, але
розмах коливань, можна сказати, збiльшується, якщо розумiти пiд коливанням рух
вiд максимального до мiнiмального значення i навпаки (рис. 1).
Оце i буде типова траєкторiя броунiвського руху. Фактично
√
|Bt | ∼ t,
√
|Bt+∆t − Bt | ∼ ∆t.
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Рис. 1.
√
Цей ефект ∆t дуже сильно вiдрiзняє другий доданок вiд першого. Тому що у
першому ми бачимо, що прирiст
√ пропорцiйний просто до ∆t, тобто вiн є лiнiйним, а в
другому вiн пропорцiйний до ∆t. Випадковий процес Bt ще називається випадковим
шумом, броунiвським шумом, просто шумом, правда, iнодi бiлим шумом називають
його узагальнену похiдну, тут термiнологiя може дещо вiдрiзнятись. Але два доданки
моделi дуже типовi, один характеризує регулярну, а другий — хаотичну, нерегулярну
складовi змiни цiни в часi. Хаотична складова i була основним досягненням Башельє. Справа в тому, що очевидний нинi факт: цiни є випадковими, був довгий час
шокуючим i неприйнятним для математикiв, як це не дивно.
Але все ж таки модель, яку розглянув Башельє, мала великий недолiк, який зараз
є очевидним, але в тi часи просто нiхто не задумувався над ситуацiєю. Недолiк полягав у тому, що модель St = at+bBt може приймати як додатнi, так i вiд’ємнi значення.
Справдi, чинник Bt має гауссiвський розподiл, а носiєм значень гауссiвського розподiлу є вся дiйсна вiсь. В моделi Башельє цiна St в кожний момент часу t може попасти
в будь-яку пiдмножину дiйсної вiсi, з певними ймовiрностями. I в цьому її недолiк,
оскiльки нам потрiбно моделювати цiну акцїї або iншого цiнного паперу, нерухомостi
тощо додатними значеннями, бо, на превеликий жаль покупцiв, цiни вiд’ємними не
бувають, та ще й ростуть у часi.
Наступний крок у розвитку теорiї броунiвського руху зробили видатнi фiзики. А
саме, в 1905–1906 роках були, незалежно одна вiд одної, опублiкованi знаменитi роботи Альберта Ейнштейна (1879–1955) i Марiана Смолуховського (1872–1917), [2] та
[3]; потiм їхнi статтi з вказаної тематики, в яких було роз’яснено феномен броунiвського руху, були перекладенi i об’єднанi у збiрник [4]. Ейнштейн i Смолуховський
пояснили, зокрема, випадковий рух квiткового пилу в рiдинi таким явищем, як тепловий хаотичний рух атомiв i молекул. Вiдповiдно до цiєї теорiї, молекули рiдини
або газу знаходяться в постiйному тепловому русi, причому iмпульси рiзних молекул неоднаковi за величиною i напрямком. Якщо поверхня частинки, вмiщеної в таке
середовище, мала, як це має мiсце для броунiвської частинки, зокрема, частинки квiткового пилу, то удари, якi вiдчуває частинка з боку оточуючих її молекул, не будуть
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точно компенсуватися. Тому в результатi “бомбардування” молекулами броунiвська
частинка приходить в безладний рух, змiнюючи величину i напрямок своєї швидкостi
приблизно 1014 разiв за секунду. Отак з фiзичної точки зору було пояснено такий собi
начебто суто бiологiчний феномен. З’ясувалося також, що для опису цього теплового руху i для створення цiєї кiнетичної теорiї потрiбен випадковий процес Bt , тобто
адекватною моделлю для цiєї кiнетичної теорiї є броунiвський рух. Ейнштейн i Смолуховський не просто описали цей випадковий процес з точки зору його приросту i з
точки зору залежностi його вiд випадкiв, а вони знайшли так званий розподiл значень
процесу i склали рiвняння в частинних похiдних, якому задовольняє так звана перехiдна щiльнiсть розподiлу броунiвського руху. Якщо взяти один фiксований момент
часу t > 0, то Bt має гауссiвський (нормальний) розподiл
Bt ∼ N (0, t),
що характеризується такою формулою для розподiлу ймовiрностей
Z
P {Bt ∈ A} =
A

x2

e− 2t
√
dx.
2πt

Тут символ P {Bt ∈ A} означає ймовiрнiсть вiдповiдної подiї, а подiя полягає в тому,
що значення броунiвського руху в момент часу t попало в множину A на прямiй.
Якщо намалювати графiк щiльностi такого розподiлу, то одержимо знамениту криву
Гаусса, яка є симетричною вiдносно нуля (рис. 2).

Рис. 2.
В залежностi вiд t змiнюється координата верхньої точки. Розподiл зосереджений
поблизу середнього значення, вiн дуже швидко спадає i називається розподiлом з
легкими хвостами. Це ми розглянули розподiл процесу в один момент часу.
Але нас цiкавить саме рух, тобто розвиток залежностi значень цiєї випадковостi в
наступнi моменти часу, i яка їхня залежнiсть вiд минулого, оскiльки ми розглядаємо
нехай просту, але динамiчну систему у часi. Так от, А. Ейнштейн i М. Смолуховський
також до певної мiри прояснили i те, як вiдбувається розвиток броунiвського руху в
часi, а саме, пояснили, що цей броунiвський рух є так званим маркiвським процесом.
Назва даного процесу походить вiд iменi видатного математика А.А. Маркова, який
вперше ввiв у розгляд такий феномен: те, що розвивається у майбутньому, як правило,
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не можна вважати повнiстю незалежним вiд минулого. Розглянемо це твердження
детальнiше. Розiб’ємо числову вiсь на 3 частини: минуле, сучасне i майбутнє (рис. 3).
Марков був першим, хто ввiв у розгляд такi моделi змiни об’єкту в часi, коли
при фiксованому сучасному майбутнє не залежить вiд минулого. Це i є маркiвська
властивiсть.

Рис. 3.
Виявилося, що броунiвський рух має маркiвську властивiсть. Це було записано за
допомогою так званих перехiдних iмовiрностей, вiрнiше за допомогою рiвнянь в частинних похiдних для щiльностей, тобто похiдних iмовiрностей переходу. Цi рiвняння
i показали, що для броунiвського руху має мiсце маркiвська властивiсть: незалежнiсть
майбутнього вiд минулого при фiксованому сучасному. Властивiсть ця iстотно допомагає спростити принаймнi формули, що вiдносяться до ймовiрностей переходу. Таким чином, теорiя броунiвського руху знайшла серйозне пiдкрiплення з боку фiзикiв
i “обросла” цiкавими властивостями. Що ж було далi?
Наступний перiод, коли з’явились новi значнi математичнi досягнення у вказаному напрямку, а паралельно i досягнення в економiцi, це 30-i роки ХХ столiття. В той
перiод почався бурхливий розвиток сучасної економiчної теорiї. Зокрема, видатним
математиком, глибоким спецiалiстом з функцiонального аналiзу, автором багатьох
пiдручникiв, наприклад, цiкавого пiдручнику [5] з функцiонального аналiзу, i одночасно видатним економiстом був Леонiд Канторович (1912-1986). Детально особистiсть
Канторовича розкрита в збiрнику [6], в якому особливо рекомендуємо почитати статтю
I.М. Гельфанда “Леонiд Канторович i синтез двох культур”. Канторович у ранньому
дитинствi виявив блискучi здiбностi до математики, в унiверситет вступив в 14 рокiв,
в 22 роки став професором Ленiнградського унiверситету, в 23 став доктором фiзикоматематичних наук, ступiнь було присвоєно без захисту дисертацiї. Вiдтодi вiн працював професором Ленiнградського iнституту iнженерiв промислового будiвництва.
Несподiваний поворот в його долi вiдбувся в 1938 р., коли до iнституту звернувся
фанерний трест iз простим проханням: “Будь ласка, розкажiть нам, як оптимальним чином розкроїти цю нашу фанеру, бо у нас багато вiдходiв. Як нам мiнiмiзувати
вiдходи?” (Нагадаємо, що фанера — це тонка дерев’яна пластинка для обклеювання
поверхнi столярних виробiв.) Доручили вiдповiсти на це питання молодому вченому
Канторовичу. Вiн зрозумiв, що основнi закономiрностi, якi вiн вивiв i рекомендував
для оптимального розкрою фанери, можна застосувати при оптимiзацiї надзвичайно широкого класу процесiв, якi описуються лiнiйними рiвняннями i нерiвностями з
багатьма лiнiйними обмеженнями. Таким чином, вiн заклав основи лiнiйного програмування. Але на цьому вiн не зупинився. Вiн був апологетом оптимальної економiки.
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На жаль, за радянських часiв його теорiї неможливо було фактично застосовувати
тому, що застосування оптимiзацiї в економiцi веде до знищення управлiнської регулюючої структури як фактично непотрiбної, а в свiтi ще не було структур управлiння,
якi б добровiльно себе знищували, навпаки, законом є те, що кожна адмiнiстративна
структура має внутрiшню тенденцiю до розширення. Тому структури регуляцiї економiки, як тiльки могли, опиралися його теорiям. Створилась дещо парадоксальна
ситуацiя: роботи Канторовича збереглися (рукописи, нагадаємо, не горять), здобули широке визнання, Канторович одержав Ленiнську премiю — найвищу нагороду
радянських часiв, його дуже високо цiнували як математика, зокрема, свого часу залучили до розрахункiв, пов’язаних зi створенням ядерної зброї, але застосувати свою
досконалу економiчну теорiю на практицi змоги вiн не мав.
Паралельно теорiю оптимiзацiї процесiв в економiцi перевiдкрив американський
математик нiдерландського походження Тьяллiнг Чарльз Купманс (1910–1985). А в
1975 роцi Леонiд Канторович разом з Тьяллiнгом Купмансом отримав Нобелiвську
премiю з економiки “за внесок в теорiю оптимального розподiлу ресурсiв”. На церемонiї вручення представник Шведської королiвської академiї наук вiдзначив: “Основнi
економiчнi проблеми можуть вивчатися в науковому планi, незалежно вiд полiтичної
органiзацiї суспiльства, в якому вони дослiджуються”. Одержали вони дану премiю
за вiдкриття, яке дуже стисло можна описати так: нехай маємо ринок з n iнвесторами, кожен з яких прагне максимiзувати свiй прибуток. Канторович вiдкрив, що
розташування оптимальних цiн помiж iнвесторами є одночасно розташуванням цiн
економiчної рiвноваги. Тобто, ринок може знаходитися в станi економiчної рiвноваги,
а при цьому всi iнвестори максимiзують свою так звану функцiю корисностi, тобто
свiй прибуток, вимiряний спецiальним чином. Пiдтвердженням iдей Канторовича є
теорiя рiвноваги Ерроу–Дебре. Кеннет Джозеф Ерроу (нар. 1921) створив загальну
теорiю економiчної рiвноваги i отримав Нобелiвську премiю за 1972 рiк (спiльно з
Джоном Хiксом) “за новаторський внесок у загальну теорiю рiвноваги i теорiю добробуту”. Тобто за вiдкриття в економiцi, якi фактично ґрунтуються на математичних
моделях, досить часто присуджуються Нобелiвськi премiї. I при цьому економiчна теорiя i фiнансова математика дуже тiсно пов’язанi, про що мова йтиме в подальшому
екскурсi, куди ми i будемо просуватись.
Отже, далi в часi паралельно розвивалась математична теорiя випадкових процесiв, зокрема, того ж броунiвського руху, i фiнансова математика. Повернемось до
лiнiйної моделi Башельє St = at + bWt , але спробуємо модифiкувати її так, щоб цiна
не могла набувати вiд’ємних значень. Ми вiдразу зрозумiємо, що реальний свiт не
завжди може бути описаний лiнiйною моделлю, вiн набагато складнiший. Спробуємо спочатку узагальнити дифузiйну складову нашого рiвняння. Тобто розглянемо не
просто броунiвський рух, а iнтеграл вiд деякої функцiї по траєкторiї броунiвського
руху:
Z
t

f (s)dBs ,
0

де f — деяка функцiя, нехай спочатку невипадкова. Як же побудувати iнтеграл по
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броунiвському руху, якщо вiн настiльки нерегулярний? Iнтеграли такого типу ввiв у
розгляд i дослiдив Норберт Вiнер (1894–1964). Вiнер походив з Бєлостоку (нинi польське мiсто), вчився в гiмназiї у Мiнську, потiм у Варшавi, в Технологiчному унiверситетi в Берлiнi, переїхав на деякий час у США, потiм повернувся в Європу. Працював
у багатьох унiверситетах у Європi i в Китаї, був типовим громадянином свiту. Був
фiлософом, журналiстом, i при цьому написав сотнi статей з теорiї ймовiрностей i
статистики, рядiв i iнтегралiв Фур’є, з теорiї потенцiалу та теорiї чисел, з узагальненого гармонiйного аналiзу. Вiн був удостоєний Нацiональної наукової медалi США,
вищої нагороди для людини науки в Америцi. На урочистих зборах, присвячених цiй
подiї, президент Джонсон сказав: “Ваш внесок в науку на диво унiверсальний, ваш
погляд завжди був абсолютно оригiнальним, ви приголомшливе втiлення симбiозу
чистого математика та прикладного вченого”. Це була абсолютно непересiчна особа,
вiн є батьком науки управлiння, яку ми знаємо пiд iм’ям кiбернетики. Всi знають третiй фiзичний закон Ньютона про те, що дiя дорiвнює протидiї, та от Норберт Вiнер
поширив цей принцип на набагато складнiшi системи [7]. До речi, з цього миттєво
випливає, що складна система тим ближче до стану рiвноваги, чим менше вона зарегульована — принцип, що далеко не завжди розумiють сучаснi керiвники. Пiд час
другої свiтової вiйни Норберт Вiнер працював над математичним апаратом для систем наведення зенiтного вогню (детермiнованi та стохастичнi моделi з органiзацiї
та управлiння американськими силами протиповiтряної оборони). Вiн розробив нову дiєву ймовiрнiсну модель управлiння силами ППО, i при цьому його принципи є
унiверсальними для багатьох спорiднених систем. Незважаючи на те, що вiн батько
кiбернетики, фiлософ, журналiст, все ж таки свою книгу вiн назвав “Я — математик”
[8]. Тобто вiн вважав, що основне його кредо — це бути математиком. Його внесок в
теорiю випадкових процесiв (на момент створення його робiт, зважте, цього термiну
ще не було) полягає в тому, що вiн розглянув ситуацiю розвитку процесу в часi, яка
трохи вiдрiзняється безпосередньо вiд нашого знайомого процесу, який ще досi був
броунiвським рухом, але тепер став вiнерiвським процесом, тому що його назвали за
iм’ям Вiнера (наразi використовуються обидвi назви, на смак автора вiдповiдної роботи). Поки що у нього функцiя f при iнтегруваннi була невипадковою, але сам факт
створення iнтегралу по вiнерiвському процесу був певною революцiєю. З прикладної
точки зору, функцiю f можна розглядати як щось, що є на входi в систему, вхiдний
сигнал, а вже iнтеграл — це перетворення вхiдного сигналу, яке ми отримуємо на
виходi. Це i був основний внесок Норберта Вiнера саме в теорiю броунiвського руху.
Але паралельно в нього є теорема Вiнера, рiвняння Вiнера–Хопфа, його досягнення дуже великi, це була фактично людина генiальна. А ми переходимо плавно вiд
броунiвського руху до вiнерiвського процесу, а по сутi, нагадаємо, цеR одне i теж.
t
Паралельно з досягненням Вiнера, який розглянув iнтеграл типу 0 f (s)dBs , тобто
у нього реакцiя системи на вхiдний сигнал — це її стан на виходi, але при цьому Вiнер
вважав, що сигнал на входi невипадковий, розвивалась i теорiя iнтегрування випадкових функцiй по вiнерiвському процесу, математично набагато складнiша. Справдi,
з прикладної точки зору доречно вважати сигнал на входi випадковим, оскiльки не
зовсiм логiчно, що на входi ми маємо чисто детермiновану структуру, а на виходi
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одержуємо випадкову. Крiм того, творча людина влаштована так, що маючи деяку
теорiю, прагне її узагальнити. Отже, наступне математичне досягнення — це побудова iнтеграла по вiнерiвському процесу вiд випадкового сигналу (випадкового процесу,
випадкової функцiї, це все синонiми). Позначимо цей iнтеграл
Z t
f (s, ω)dWs ,
(1)
0

пiдкреслюючи цим залежнiсть пiдiнтегральної функцiї вiд випадку, а наш знайомець
— вiнерiвський процес, звiсно, теж залежить вiд випадку. Теорiю такого iнтегрування, яке називають стохастичним, паралельно розвивали три талановитi математики,
абсолютно не знайомi один з одним i незалежно один вiд одного. Це, по-перше, Кiосi Iтo (1915–2008), видатний японський математик. За його iм’ям iнтеграли виду (1)
називають iнтегралами Iто, є також знаменита вормула Iто, числення Iто. Його надбання широко застосовуються в самих рiзних областях, зокрема, в бiологiї, фiзицi,
теорiї управлiння та фiнансовiй математицi. Але було ще двi людини, не менш талановитi, але з iншими, можна сказати, бiльш драматичними, долями. Це український
учений Йосип Iллiч Гiхман (1918–1985), який абсолютно незалежно вiд iнших розвинув теорiю такого iнтегрування i теорiю так званих стохастичних диференцiальних
рiвнянь. Ця теорiя мiстилась у його кандидатськiй дисертацiї. У 1942 р. вiн приїхав з
фронту, де воював, захистив свою кандидатську дисертацiю, i знов поїхав на фронт.
В цiй роботi, пiдкреслимо знову, мiстилися основи теорiї стохастичного iнтеграла,
початок теорiї стохастичних диференцiальних рiвнянь. Тобто фактично роботи Iто i
Гiхмана дещо перетиналися, були i певнi вiдмiнностi — Iто не розглядав теорiї стохастичних диференцiальних рiвнянь. Потiм Й.I. Гiхман разом з видатним математиком
А. В. Скороходом (1930–2010) написали знаменитий тритомник “Теория случайных
процессов” [9], де описали основнi класи випадкових процесiв. Деякi класи описанi
ширше, наприклад, маркiвськi процеси, їм присвячено увесь другий том, третiй том
присвячено теорiї стохастичних диференцiальних рiвнянь, перший том — загальним
процесам та функцiональним граничним теоремам. Ця книга розiйшлася по свiту, i
такого аналогу бiльше не створено, тому що в нiй мiстяться фундаментальнi основи
теорiї випадкових процесiв, а вони за останнi 50 рокiв, звичайно, не змiнилися. I була
ще одна постать, людина дуже драматичної долi, яка незалежно розвинула теорiю
стохастичного iнтегрування. Це Вольфганг (Вiнсент) Деблiн (1915–1940). Вивчаючи
теорiю ймовiрностей в Iнститутi Анрi Пуанкаре пiд керiвництвом Морiса Рене Фреше,
В. Деблiн швидко здобув репутацiю обдарованого теоретика. У 23 роки став доктором наук i був обраний до Французької Академiї наук. Основним напрямком його
дослiджень були маркiвскi процеси. Деблiн був призваний в армiю, звiдки пiсля початку вiйни з Нiмеччиною вже не мiг демобiлiзуватися. Проходячи дворiчну службу
за призовом, пiсля початку другої свiтової вiйни, вiн добровольцем пiшов на фронт,
де i загинув в 1940 роцi. Перед вiдправкою на фронт вiн вiдiслав блокнот зi своїми
нотатками до Французької Академiї наук. На жаль, лист з блокнотом залишався невiдкритим i забутим пiсля вiйни. Але рукописи не горять, нагадаємо втретє, i виявленi
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у 2000 роцi в архiвi Паризького унiверситету рукописи В. Деблiна були розшифрованi. Вони мiстили в собi основи теорiї стохастичних диференцiальних рiвнянь, Деблiн
визначив iнтеграл Iто i довiв формулу Iто, яка була вперше опублiкована японською
мовою в 1942 роцi, тобто в певному розумiннi Деблiн був першим у часi, хто розробив
цю теорiю. В ознаменування його результатiв, теорему Iто тепер називають теоремою Iто-Деблiна. Автору цих рядкiв довелось в 2008 роцi прийняти участь в роботi
Конгресу Європейського математичного товариства в Амстердамi, i там, буквально
випадково, побачити вперше фiльм про Вольфганга (Вiнсента) Деблiна i дiзнатися
про його видатну математичну творчiсть, яка стала вiдомою широкому колу математикiв бiльше нiж через 60 рокiв пiсля його загибелi. Тепер його бiографiю i науковi
здобутки знають усi спецiалiсти з теорiї ймовiрностей, чого ця людина, безперечно,
заслуговує.

3. Стохастичнi диференцiальнi рiвняння i сучасна фiнансова
математика
Отже, об’єктом нашої уваги стали стохастичнi диференцiальнi рiвняння. Випишемо таке рiвняння у найпростiшому випадку. З цiєю метою згадаємо лiнiйну модель
St = at + bWt . Узагальнимо її, записавши спочатку у диференцiальнiй формi виглядi:
dSt = adt + bdWt . Тепер запишемо бiльш загальнi коефiцiєнти, не просто сталi, як в
лiнiйнiй моделi, а деякi функцiї вiд часу, i вiд розв’язку (звичайно, якщо вiн iснує).
Отже, ми одержимо таке стохастичне диференцiальне рiвняння, записане у диференцiальнiй формi:
dXt = a (t, Xt ) dt + b (t, Xt ) dWt .
Це є загальний вигляд одновимiрного стохастичного диференцiального рiвняння, де
a (t, x) — коефiцiєнт зносу, b (t, x) — коефiцiєнт дифузiї. Це саме рiвняння можна записати в iнтегральнiй формi:
Z t
Z t
Xt = X0 +
a (s, Xs ) ds +
b (s, Xs ) dWs ,
0

0

де останнiй iнтеграл — це той самий знаменитий iнтеграл Iто по вiнерiвському процесу, а X0 — це початкове значення, яке задля простоти будемо вважати сталою, тобто
деяким дiйсним числом. Якщо уважно придивитись до структури рiвняння, ми помiтимо, що в ньому присутнє єдине джерело випадковостi — це вiнерiвський процес, вiн
в деякому розумiннi “веде” за собою розв’язок, якщо, звичайно, той iснує. Найпростiшi
умови iснування та єдиностi розв’язку були сформульованi Гiхманом, цiкаво, що вони
фактично тi самi, що i стандартнi умови iснування та єдиностi розв’язку звичайного
диференцiального рiвняння, в якому нема нiякої випадковостi.
Зрозумiло, що ми одержали великий простiр для математичних моделей та їх дослiдження. Тепер вiдправимось на пошуки слушної моделi для цiни фiнансового активу, яка б в кожний момент часу була невiд’ємною, i при цьому задовольняла деяке
стохастичне диференцiальне рiвняння. У пошуках такої моделi звертаємось до праць
Пола Самуельсона (1915–2009), одного з тих нобелiвських лауреатiв, якi були присутнi
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на першому Конгресi Башельє. А почалось все з того, що Пол Самуельсон отримав в
1954 роцi поштову листiвку вiд статистика Леонарда Севiджа (людини, яку колеги небезпiдставно називали генiальною). Севiдж копався в бiблiотечних книгах i випадково
вiдкопав ту саму дисертацiю Башельє, про яку йшла мова на початку даної статтi.
Вiн i спитав Самуельсона, чи той читав цей твiр, i як вiн вiдноситься до випадковостi,
зануреної в тiло фiнансiв. Самуельсон вiднiсся цiлком позитивно. Його iнтерес був
пiдiгрiтий також промовою Морiса Кендалла, професора Лондонської школи економiки, виголошеною в 1952 роцi. Кендалл намагався знайти такi моделi змiни цiн, якi
б давали можливiсть передбачення, але не змiг. Вiн висловився так, що цiнами керує
“демон випадку”, i цiни є чимось на зразок економiчного броунiвського руху. Згодом
Самуельсон переробив модель Башельє, перетворивши її на так званий геометричний
броунiвський рух, тобто випадковий процес виду
St = exp{at + bWt },
де a i b — сталi коефiцiєнти, а Wt — наш давнiй знайомець, вiнерiвський процес. Таким
чином, Самуельсон уполював двох зайцiв: створив невiд’ємну модель цiни акцiї, яка
при цьому задовольняє дуже просте лiнiйне стохастичне диференцiальне рiвняння


b2
St dt + bSt dWt ,
dSt = a +
2
2

а загадкова добавка b2 з’являється в силу властивостей стохастичного iнтегралу i легко одержується за допомогою формули Iто. Опис цiєї моделi можна прочитати в одному з багатьох десяткiв перевидань основної працi П. Самуельсона [10]. Зауважимо, що
модель геометричного броунiвського руху досить добре описує реальнiсть. Iснує багато спостережень, якi показують, що логарифм√цiни активу, тобто ln St , справдi має
лiнiйну структуру, тобто задовольняє правило ∆t. Спостереження за цiнами акцiй
ведуться з ХIX столiття. Даних накопичилося мiльйони, i часто в перiод вiдсутностi
криз або iнших потрясiнь логарифм цiни акцiї справдi задовольняє лiнiйну модель. Це
вiдбувається не обов’язково i не завжди, але дуже часто буває й таке. При цьому iснує
безлiч узагальнень вказаної моделi, з урахуванням можливих стрибкiв або дефолтiв.
Iншим поштовхом до розвитку сучасної теорiї фiнансiв була значна економiчна i
фiнансова подiя, що вiдбулась в 1968 роцi. А саме, цiни на золото та iншi дорогоцiннi
метали були “вiдпущенi”, тобто стали визначатись законами ринку, а не шляхом регулювання. Iсторiя цього питання полягає в такому: з 1933 по 1976 рiк офiцiйна цiна
золота знаходилася пiд контролем Мiнiстерства фiнансiв федерального уряду Сполучених Штатiв Америки. Зараз вона до певного степеня контролюється Лондонською
фондовою бiржею, але цей контроль не приводить до якихось тотальних наслiдкiв. У
1944 роцi цiна на золото була на рiвнi 35 доларiв США за тройську унцiю (тройська
унцiя = 31,1034768 грама), i час вiд часу збiльшувалася або зменшувалася пiд впливом
девальвацiї долара, свiтових криз i воєн. Свого часу повнiстю всi банкiвськi бiлети,
тобто грошi, були прив’язанi до цiни на золото. Наприклад, на кожному карбованцi,
яким користувалися за радянських часiв, було написано, що цей окремий карбованець
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забезпечений золотом, дорогоцiнними металами та iншими запасами Державного банку. Потiм вартiсть золота iстотно зросла в зв’язку зi збiльшенням попиту на золото
в якостi допомiжної сировини для виробництва електронiки i радiотехнiки, ювелiрної промисловостi, медицини та iнших цiлей. Але часто цiна на золото зростала i в
результатi спекулятивних операцiй на фондових бiржах, i в результатi створення високолiквiдних активiв центральними банками рiзних країн. Щоб втримати цiну на
золото та iншi дорогоцiннi метали, в 1961 роцi країни Захiдної Європи створили так
званий “золотий пул”, який включав центральнi банки Великобританiї, Нiмеччини,
Францiї, Iталiї, Бельгiї, Нiдерландiв, Швейцарiї i банк Нью-Йорку. Цей пул був створений для того, щоб стабiлiзувати свiтовi цiни на золото, але в 1968 роцi, пiсля того,
як девальвував британський фунт, Великобританiя витратила 3000 тонн золота, щоб
врегулювати внутрiшнi цiни на золото, пiсля чого золотий пул розвалився. З цього
часу цiна на золото визначається ринком, тобто попитом i пропозицiєю, а валютнi
запаси вiдокремленi вiд цiни на золото i нiчим офiцiйно не забезпеченi. Вiльнi цiни
на золото привели до додаткових випадкових складових на фiнансових ринках, i, як
наслiдок, стохастична теорiя фiнансiв почала розвиватись дуже iнтенсивно i як теоретична наука, i як iнструмент для повсякденного управлiння банкiвськими i бiржовими
установами.
У згаданi часи початку бурхливого розвитку стохастичної теорiї фiнансiв, тобто у
70-тi роки ХХ столiття, найбiльш, так би мовити, математичний напрямок розвитку
фiнансової теорiї зосередився на оцiнцi так званих вторинних цiнних паперiв на ринку,
що мали бiльш складну структуру, нiж акцiї. Що це за папери? Розглянемо таку
ситуацiю: на ринок приходить покупець i каже: “Продайте менi право в деякий момент
купити акцiю, але щоб я не був зобов’язаний це зробити.” Таке право купити або
продати акцiю без зобов’язання це зробити називається опцiоном купiвлi та продажу,
вiдповiдно.
Нехай маємо опцiон купiвлi. В момент T > 0, який називається моментом виконання опцiону, покупець опцiону може купити акцiю за фiксованою цiною, але може
цього й не робити. Якщо реальна цiна акцiї в момент T перевищує деяку фiксовану
страйкову цiну, тобто ST > K, то вiн купує акцiю, миттєво її продає, i в цьому випадку
(ST − K)+ — це його прибуток. Якщо ж ST < K, то покупець не робить нiчого. Ясно,
що покупець при всiх сценарiях розвитку подiй залишається або в прибутку, або при
своєму початковому капiталi, тобто не ризикує нiчим. Але ринок повинен бути в станi
рiвноваги, тобто, якщо покупець хоче придбати такий цiнний папiр, то вiн повинен за
нього щось заплатити. Так от, однiєю з основних задач фiнансової математики, яку
було розв’язано в 1973 роцi, i було обчислення так званої справедливої цiни опцiону,
яка б тримала ринок у станi економiчної рiвноваги. Зрозумiло, що переоцiнювання
опцiонiв вело б до надмiрних прибуткiв продавцiв, але лише деякий час, потiм попит
би знизився i цiна також, i навпаки, недооцiнювання вело б до прибуткiв покупцiв, покупцi б кинулися скуповувати опцiони, i пiдвищення попиту привело б до пiдвищення
цiни. Щоб уникнути цих непотрiбних коливань, i треба було розробити математичну
теорiю розрахунку справедливих цiн. Цьому питанню були присвяченi роботи Фiшера
Блека (1938–1995), Майрона Шоулза (нар. 1941) i Роберта Мертона (нар. 1944), остан12

нi двоє з яких також стали лауреатами Нобелiвської премiї в 1997 роцi за “новий метод
визначення вартостi похiдних цiнних паперiв” (Блек не дожив до року присудження).
Знаменита формула Блека–Шоулза i дає нам справедливу цiну опцiону купiвлi. Наведемо цю формулу, щоб показати, яка вона проста i красива. Отже, нехай цiна акцiї
в момент часу T дорiвнює
√
ST = x exp{σ T ξ + (r − σ 2 /2)T },
де випадкова величина ξ має стандартний нормальний розподiл. Тодi справедлива
цiна C опцiону купiвлi, що має вигляд (y − K)+ , дорiвнює
C = xΦ (d+ (x, T )) − e−rT KΦ (d− (x, T )) ,
Ry
2
де Φ(y) = √12π −∞ e−u /2 du — стандартна нормальна (гауссiвська) функцiя розподiлу,
x — початкова цiна акцiї,
√
ln(x/K) + (r + σ 2 /2)T
√
d+ (x, T ) =
, d− (x, T ) = d+ (x, T ) − σ T .
σ T
При цьому поняття справедливої цiни невiддiльне вiд концепцiї безарбiтражного
ринку, тобто ринку, на якому не можна одержати прибуток без ризику. Якщо можна
так сказати, нормальний фiнансовий ринок має бути безарбiтражним. Умови безарбiтражностi теж були одержанi в 70-тi роки, хоча i суттєво узагальненi пiзнiше, i
детально викладенi, наприклад, у книгах [13] i [14].
Теорiя Блека, Шоулза i Мертона користується попитом i до цього моменту. Вона
спирається на цiну акцiї, що задається геометричним броунiвським рухом, але якщо
цiна акцiї стрибкова, або має бiльш складну структуру, або опцiон має теж бiльш
складну структуру нiж простий опцiон купiвлi, треба шукати iншi формули. За останнi 43 роки написано десятки тисяч робiт, якi узагальнюють теорiю Блека, Шоулза i
Мертона. Починаються всi цi роботи приблизно однаково: автори критикують теорiю
Блека, Шоулза i Мертона, бо знають випадки, де ця теорiя не дiє, а далi шукають
iншу модель, яка б описувала бiльш адекватно їхню ситуацiю.
Практики фiнансових установ, так званi “кванти” (вiд слiв “quantitative finance”,
або “кiлькiснi фiнанси”) широко користуються математичними моделями. Робота їхня
дуже часто така: людина розробляє стратегiю на основi математичної теорiї i намагається цю стратегiю спочатку змоделювати на вiртуальному ринку. Якщо вона працює бiльш-менш добре, то стратегiя допускається на реальний ринок, i тодi людина
спостерiгає, що вiдбувається на торгах, що вона втрачає i що здобуває. Ми повиннi звернути увагу на те, що реальний ринок може бути змодельований по-рiзному,
i його властивостi будуть вiдрiзнятися в рiзних моделях. Єдиний спосiб визначити,
якi модель пiдходить найкраще — це перевiрити їх на практицi. Як правило, розгляд
кiлькох моделей ринку i декiлькох торгових стратегiй є надто дорогим заходом, отже,
мистецтво фiнансового аналiтика полягає, зокрема, у виборi правильної моделi.
Теоретично, звичайно, стратегiю iнвестора можна оптимiзувати, але в цiлому на
ринку, оскiльки вiн повинен бути в станi рiвноваги, програш в одному мiсцi компенсується виграшем в iншому. Все ж таки ринок, з одного боку, регулюється деякими
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законами, а з iншого боку — це лотерея, тому що вiн залежить вiд випадку. Тобто
виграти реально людинi, яка просто будує стратегiю, не так просто. Це фактично в
якомусь розумiннi бюджетний працiвник, а виграють в основному лише великi компанiї, великi власники. I все ж таки у межах невеликого часу можна здобути певний
прибуток навiть тодi, коли ринок знаходиться у станi рiвноваги. Це один з висновкiв,
який дає змогу одержати фiнансова математика.
Зауважимо, що задачi сучасної фiнансової математики не зводяться суто до теорiї
арбiтражу i обчислення цiн паперiв. Це i оптимiзацiя фiнансових зобов’язань, i теорiя
портфелю, i опис динамiчної равноваги, i чисельнi методи, зокрема, метод Монте–
Карло, i ефективнiсть ринку, i багато iнших проблем. Огляд лiтератури з фiнансової
математики (в основному, пiдручникiв та монографiй, оскiльки оглянути десятки тисяч статей не є можливим) мiститься у книгах [15] i [16]. Вiдзначимо також, що моделi,
побудованi для фiнансової математики, не перебувають осторонь всiх iнших наук, а
також практики. Насправдi, вони використовуються в бiологiї, прогнозуваннi погоди,
клiматологiї, в моделюваннi електронних комунiкацiй, оскiльки процеси, що вiдбуваються в цих областях, дуже часто мають тi ж самi особливостi.
Опис сучасних фiнансових моделей ґрунтується як на теорiї випадкових процесiв
i стохастичному аналiзi (теорiї мартингалiв, стохастичному iнтегруваннi, теоремi Гiрсанова, теорiї стохастичних диференцiальних рiвнянь, мартингальних зображеннях i
елементах числення Маллявена). Також використовуються i базовi факти з функцiонального аналiзу, з теорiї топологiчних, банахових та гiльбертових просторiв, з теорiї
лiнiйних функцiоналiв. Всiм цим наукам можна навчитись, зокрема, вступивши на
навчання до механiко-математичного факультету на спецiальнiсть “Статистика”, де
викладаються цi та багато iнших цiкавих дисциплiн.
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