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Таргетований вплив волатильності на інвестиційні продукти з деривативами
американського типу
В останні роки спеціалісти-практики широко використовували стратегії інфляційного таргетування в якості
базових активів для опціонів у інвестиційних продуктах. Існуючі дослідження в основному зосереджуються на
стратегіях інфляційного таргетування для опціонів європейського типу. У статті проаналізовано стратегії
інфляційного таргетування для опціонів американського типу. В рамках стохастичної моделі волатильності
Гестона було проведено численні дослідження опціонів американського типу, а також стратегій інфляційного
таргетування ретроспективних опціонів американського типу, які порівнюються з традиційними деривативами
американського типу за індексом дольових інструментів. Автори показують, що використання стратегії
інфляційного таргетування в якості основи для деривативів американського типу може значно зменшити
залежність плати за захист від ринкової волатильності. Заміна індексу дольових інструментів на стратегію
інфляційного таргетування може також спричинити зменшення комісії за гарантію відповідних засобів захисту у
високоволатильному ринковому середовищі.
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Таргетированное влияние волатильности на инвестиционные продукты с деривативами
американского типа
В последние годы специалисты-практики широко использовали стратегии инфляционного таргетирования в
качестве базовых активов для опционов в инвестиционных продуктах. Существующие исследования в основном
сосредотачиваются на стратегиях инфляционного таргетирования для опционов европейского типа. В статье
проанализированы стратегии инфляционного таргетирования для опционов американского типа. В рамках
стохастической модели волатильности Гестона были проведены многочисленные исследования опционов
американского типа, а также стратегий инфляционного таргетирования ретроспективных опционов американского
типа, сравниваемых с традиционными деривативами американского типа по индексу долевых инструментов.
Авторы показывают, что использование стратегии инфляционного таргетирования в качестве основы для
деривативов американского типа может значительно уменьшить зависимость платы за защиту от рыночной
волатильности. Замена индекса долевых инструментов на стратегию инфляционного таргетирования может также
повлечь за собой уменьшение комиссии за гарантию соответствующих средств защиты в высоковолатильной
рыночной среде.
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