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Opis pracy

Bitcoin (BTC), stworzony w 2009 r. przez osobę lub grupę osób znanych pod pseudonimem
Satoshi Nakamoto, wciąż pozostaje najpopularniejszą kryptowalutą. System transakcji BTC, który
nie wymaga pośrednika finansowego, oparty jest na sieci peer-to-peer, ustalonych regułach i
kryptografii (patrz [1]). Jak wspomniano w [1] i zawartych tam referencjach, BTC zachowuje się
jak akcja o dużej zmienności, a wysoka zmienność jego ceny może zależeć od nastroju na rynku
BTC.
Pochodnymi instrumentami finansowymi na BTC, w tym opcjami europejskimi, handlowano
ostatnio za pośrednictwem odpowiednich stron internetowych. W pracy [1] cena BTC i dynamika
wskaźnika nastroju na rynku BTC modelowane są za pomocą ciągłych procesów stochastycznych,
opisanych układem stochastycznych równań różniczkowych. Ponadto wskaźnik nastroju na rynku
BTC wpływa na cenę BTC w chwili t do pewnego momentu poprzedzającego t. Autorzy
udowodnili, że model przy odpowiednich założeniach jest wolny od arbitrażu, wyprowadzili
formułę wyceny dla pochodnych instrumentów na BTC typu europejskiego i zaproponowali metodę
estymacji dla rozpatrywanego modelu. Dopasowali także model do danych rynkowych, zakładając,
że wolumen i liczba wyszukiwań w wyszukiwarce Google są aproksymantami wskaźnika nastroju.
W tradycyjnym modelu Blacka–Scholesa (BS) cena instrumentu podstawowego opisana była
geometrycznym ruchem Browna. Jednak oprócz zalet podejścia BS, którymi są analityczna formuła
wyceny opcji i zupełność modelu rynku finansowego BS, ma ono wady (patrz [2]). Zaproponowano
zatem pewne alternatywy dla modelu BS, w tym podejścia wykorzystujące procesy Leviego ze
skokami do modelowania instrumentów podstawowych (patrz np. [3–6]).
Proponowana praca badawcza dotyczy wprowadzenia składników skokowych do modelu
rozpatrywanego w [1], wyprowadzenia formuł wyceny pochodnych instrumentów finansowych na
BTC, jak też propozycję metody estymacji uogólnionego modelu. Proces dopasowania tego modelu
do danych rynkowych wymagał będzie zastosowania różnych technik obliczeniowych. Interesujące
byłoby też uwzględnienie cech związanych z technologią BTC, innych niż nastrój na rynku BTC.
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